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T. 

Taberg,  en  bergsträckning  af  V4  niils 

längd,  uti  Jönköpings  län,  Månsarps  soc- 
ken, l"Va  iiil  söder  om  Jönköping,  hö- 

jande sig  830  fot  öfver  Wettern,  men 
endast  400  fot  öfver  den  omgifvande 

marken  ;  högsta  punkten,  kallad  Tidieri/s- 
knlleii,  störtar  med  en  tvärbrant  emot 

s.  s.  o.  allt  ner  till  Mänsarps-strömmen. 
Från  norra  och  östra  sidan  är  ett  all- 

deles öppet  fält  fram  till  VVetterns  strand. 
Hela  Tabergs-sträck ningen,  åtminstone 
kan  det  sägas  om  hela  den  höga  ryg- 

gen, består  af  idel  jemnsidiga  smala 
jernmalmsgångar  eller  jernmalmstrcck, 
som  stryka  längs  efter  hela  sträckningen 
och  äro  merändels  lodfallande.  Malm- 

gångarne  indelas  i  l:o  ädlare  jernmalms- 
gångar, 2:0  i  gångar,  sora  föra  den 

vanliga  rena  Tabergsmalraen  och  3:o  i 

gångar,  som  föra  spatfläckig  malm.  Ta- 
berg är  med  undantag  af  Gellivara  och 

några  andra  föga  kiinda  berg  i  Lapp- 
land, det  enda  i  Europa,  der  oblandad 

jcrnmalm  brytes  ofvan  jord.  Det  bästa 
jernraalmsstrecket  i  norr  håller  malm  om 

32 Vo  ?^  jernhalt,  till  utseendet  svart- 
aktig  och  brunglänsande  samt  kallas  jern- 
band.  Ar  1830  upptäckte  professor 
Säfström  här  den  förut  okända  metallen 
Vanadin;  här  märkes  ock  en  fossil,  som 
Rinman  kallade  grönaktig  och  ljusgrå 

jerulera.  (Se  Bergverks-Lexikon,  I  del., 
sid.  902.  Bihang  till  Ny  Smålands  be- 
skrifning,  sid.  8,  samt  Ny  Smålands  be- 
skrifning,  III  del.,  sid.  368—373.  We- 
tenskaps-Akademiens  handlingar  1846, 
sid.  260).  Den  första  malmbrytningen 
skedde  på  kon.  Carl  IX:s  befallning;  år 
1618  besöktes  Taberg  af  kon.  Gustaf  II 
Adolf,  som  utsåg  tjenliga  ställen  för 

masugns-  och  hamraarbyggnader,  upplät 
berget  under  vissa  privilegier  ät  en  bor- 

gare i  Jönköping,  Paul  Peilschmidt,  med 
tillåtelse  för  hvem  som  helst  att  sig  der 

nedsätta  och  upptaga  grufvan,  samt  in- 
rättade Tabergs  bergslag,  som  omfattar 

Barnarps,  Månsarps  och  Sandseryds  sock- 
VII. 

nar,  jemte  2  hemman  i  Rogberga  socken 
af  Tveta  härad  samt  en  mindre  del  af 

Byarums  socknar  i  Ostmo  härad.  På 
bergets  högsta  spets  har  fordom  stått 
ett  stort  furuträd,  å  hvilket  konungen 
och  hans  män  ristat  sina  namn.  Trädet 
finnes  väl  nu  icke  mer,  men  bevaras  uti 

bergslagens  sigill,  som  föreställer  ett  träd 
på  spetsen  af  ett  berg.  Uti  bergslagen 
finnas  4  bergsmanshyttor  och  en  under 
bruk  lydande  masugn;  hvarjemte  6  andra 
masugnar  äro  grundade  på  delaktighet  i 

Tabergs  malmfält;  af  dessa  må  här  näm- 
nas Tabtrgs  bruk  i  Ätänsarps  socken, 

1 '/,  mil  från  Jönköpings  hamn  och  jern- 
vägsstation,  egande  uti  Tabergs  malm- 

fält under  eget  utmål  3:ne  grufvor.  Nära 

invid  raalmbrotten  i  berget  ofvan  jord- 
ytan finnes  en,  efter  nyaste  konstruktion 

uppförd  masugn,  med  48  fots  hög  pipa 
jemte  blåsmaskin  med  dubbelverkande 

cylinder  samt  malmkrossverk  och  gas- 
rostugn; tackjernstillverkningen  har  ut- 

gjort 12,000  centn.  årligen;  stängjornet 
är  särdeles  segt  och  mjukt,  samt  fritt 
från  alla  de  oarter,  sora  göra  ett  jern 
röd-  och  kallbräckt  samt  flagrigt.  Under 

bruket  lyda  l'/j,  mtl,  qvarn  med  2  par 
stenar.  Tabergs  bruksegendom  utgör  med 

Lckersholms  och  Spaafors  bruk  samt  Gära- 
hofs  säteri  med  tillhörande  egendomar 
Eckeri'Iiolnis  gods  (se  den  art.),  tax.  till 

416,500  rdr  rmt.  Ärliga  malmbrytnin- 
gen i  hela  bergslagen  uppgår  till  något 

öfver  40,0()0  ̂ tlo.  jernmalm;  1861  års 
brytning  ur  16  grufvor  var  179,069 
centner.  Den  för  smältningen  nödiga 
limstenen  heuitas  öfver  Wettern  från 

Nerike.  Taberg  finnes  afteckuadt  uti 
Svec.  Ant.  et  Hod.,  Linnerhjelms  resor, 
I  del.,  och  uti  l7:de  häftet  af  Sverige, 
framstäldt  i   teckningar. 

Taberg,  jerngrufvor  i  Philipstads 
bergslag,  Nordmarks  socken  af  Carlstads 
län,  derur  1861  brötos  199,210  centn. 
malm,  egas  af  Uddeholraska  bolaget. 

Abyggnad  vid  Taberget,  ̂   i  Nordmarks- 



2  TafTelsjö. 

hyttan,  mjölqvarn  för  O  par  stenar  samt 
Önbladio;  såg,  var  alltsammans  i  1863 
Ärs  bevillning  asatt  ett  värde  af  40.900 
rtlr  rmt;  i  bevillning  för  inkomst  af 
grufvorna  erla>!es  190  rdr  rmt.  Vidare 
finnas  vid  Taberget  en  tändrörsfabrik 

och  en  år  1863  uppförd  stiftspiks- 
fabrik. 

Tafvelsjö,  bv  i  Umeå  landsförsam- 

ling, med  gästgifvaregiird,  belägen  all- 
deles isolerad  vid  sjön:  hade  1830:  24, 

år  1863:  45  äboer,  och  med  tillhörande 

grofbladig  sågqvarn,  ett  fastighetsvärde 
af  133,000  rdr  rmt.  År  1830  fanns 

vid  gästgifvaregarden  blott  en  stuga  ge- 
mensam för  värdfolket  och  de  resande. 

Nöden  i  denna  trakt  beskrifves  dä  så  stor, 
att  barkbröd  måste  förtäras;  ett  sundare 
bröd  skulle  dock  kunna,  enligt  professor 

Zetterstedts  uppgift,  beredas  utaf  röt- 
terna af  ̂ rissne  (Calla  palustris),  som 

växer  der  i  kärren.  Växten  igeiikännes 

lätt  på  dess  stora  hvita  tunglika  blom- 
hölster,  som  framkomma  i  Juli;  rötterna 
böra  samlas  höst  och  vår,  torkas  och 

malas  till  mjöl.  Härifrån  skjutsas  i  söder 
till  Hissjf},  första  skjutsstationen  från 
Umeå,  samt  i  norr  till  Rödd.  Tujleån, 
hvars  yttre  gren  löper  genom  Taflesjön 
och  His.\lc>n,  och  hvars  östra  tillflöde 

kommer  från  Mickilsträsk,  Skärträsk,  Tre- 
hörningen  m.  fl.,  drifver  Fällfomså  fin- 
bladiga  sågverk. 

Tagel,  ett  frälse-säteri  af  ö^/g  mtl, 
uti  Mistelås  socken  af  Allbo  härad  och 

Kronobergs  län,  beläget  omkring  3'/4 
mil  från  Wexiö.  uppgifves  af  Djurberg- 
ar  1818  haft  40  t:r3  utsäde,  tillräcklig 
skog;  var  åsätt  i  1863  års  bevillning 
ett  värde  af  94,500  rdr  rmt. 

Tagel  namnes  i  ett  gammalt  perm- 
bref  af  1343,  som  upplyser,  att  dåvarande 

agaren  Mathias  Håkansson  bortbytte  Ta- 
gel till  sin  bror  Nils  Håkansson,  hvilken 

2  år  derefter  gaf  sin  hustru  Eleana 
Niklisdotter  gärden  till  raorgongåfva. 
Säteriet  utbyttes  från  kronan  af  fru 
Hedvig  Mörner,  har  sedan  tillhört  på 

1700-talet,  då  under  Tagel  lydde  1  mtl 
säteri,  4''/^  mtl  frälse  samt  en  manu- 

faktursmedja, belägiiH  uti  Mistelås,  Slätt- 
högs och  Qvenneberga  socknar,  slägtcrna 

Adlerraark,  Rothlieb,  Steuch,  Humér, 

Starkhufvud,  Sjöblad  och  Strömfclt;  sål- 
des år  1785  af  kommerse-rådinnan  Juel 

Taiidö. 

till  general-löjtn.  frih.  Carl  Rappe,  hvars 
son  flyttade  manbyggnaden,  som  å\\  var 
inredd  endast  för  bönder,  till  dess  nu- 

varande läge,  men  den  förstördes  af 
vådeld  1816,  hvarefter  nuvarande  man- 

byggnad först  1838  uppfördes  af  sonen, 

ryttra.  frih.  T\'ilhelm  Rappe,  nuvarande 
egaren,  hvars  varma  nitälskan  för  folkets 
väl  kommer  att  sent  förgätas  pä  denna 
ort.  —  Gården  hade  fordom  åbyggnaden 
på  en  ö  i  sjön  Rymnen,  som  ännu  bär 
namnet  Herrö,  och  hvarpå  synas  lem- 
ningar  af  stenfot  till  byggnader  o.  d.; 
äfven  qvarstå  pålar  efter  en  bro,  som 

förenat  nämnda  ö  med  fasta  lande^-. 

Taksten  (i  jordebokeu),  l^n.rsten.  St. 
och  L:a.  by  uti  Lärbro  socken  af  Norra 

fögderiet  och  ̂ Visby  län,  om  1 '/2  mtl  sk., 
deraf  l.'j}  mtl  med  Vio  Nordre  Ihre. 
utgöra  en  välbebyggd  egendom  med  träd- 

gård; har  rikt  höbol  och  ymnig  skog. 
Egare  är  krigsrådet  Nisser. 

Tallsjö,  by  om  i]^  mtl  krono,  l^^. 

mtl  skatte,  på  6  n:r.  uti  Fredrika  soc- 
ken af  Asele  lappiuark  i  Westerbottens 

län,  med  9  hemmansbrukare;  härads- 
doraaren  Erik  Adamsson  i  denna  by 

namnes  i  länets  hushållssiillskaps  hand- 
lingar såsom  den  der,  icke  allenast  från 

ris  och  rot  upptagit  ett  år  1831  i  godt 
stånd  varande  hemman  i  byn,  utan  ock 
förvärfvat  åt  sina  öfriga  4  söner  hvar 
sitt  hemman,  samt  i  öfrigt  ådagalagt 
aktningsvärda  egenskaper  i  förening  med 

en  stilla  vandel.  Afveu  förtjenar  om- 
nämnas, att  Tallsjö  byamän  uader  åren 

1825 — 26  förfärdigat  en  stenbro  af  om- 
kring 360  alnars  längd  med  påfylld  jord 

öfver  ett  förut  nästan   ofarbart  land. 

Tandla.  Egendom  i  Husby-Rekarne 
socken,  Öster  Rekarne  härad  och  Nykö- 

pings län,  bestående  af  A^l.,  mtl  frälse 
och  belägen  norr  om  och  inom  den  s.  k. 
Tandlafjorden  af  Hyndevads  ström  eller 
Hjelmarens  utlopp  genom  Eskilstunaån. 

Tandla,  som  jemte  ',,j  hemman  frälse 
Boholmen,  och  ̂ /^  hemman  skatte  Husby, 
är  taxeradt  till  144,000  rdr,  förekommer 
i  fordua  tider,  tillika  med  Tandersteu, 

såsom  klostergods;  3  mtl  tillhörde  1686 

G.  Sparre,  och  1  mtl  utbyttes  1642  f."ån 
kronan  af  Claes  Stjernsköld.  Nu  eget 

alltsammans  af  brukspatronen  Lars  (Jel- 
sing  på  liellefors. 

Tandö,  gästgifvaregård  uti  Lima  soc- 
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ken  i    Dalarne.    vid    Westra    Dalelfven : 

skjutsar  till 
Ungärdit  i   n.   v   1      mil. 
Fors  i  s.   o   1'/.,   » 

Tanne.  by  i  Jämtland,  har  (enligt 
Adelns  Attartaflor)  från  urminnes  tider 
tillhört  förfäderna  af  slägten  Tannström, 
oc!i  hvilket  namn  äfven  är  taget  af  denna 
by.  Af  slägten  mä  nämnas  professorn 
och  läraren  åt  sedermera  kon.  Oscar  I, 

kansli-rådet  Nils  Mårten  Tannström,  ad- 
lad af  Tannström,  i   1842, 

Tannefors,  ■'  ̂  ratl  skatte,  med  pap- 
persbruk, manufaktursmedja  och  1 1  qvarn- 

verk  uti  S:t  Lars  socken  af  Hammarkinds 

härad  och  Linköpings  län;  härom  lä  vi 
hänvisa  till  art.  S:t  Lars. 

Tannsele,  by  uti  Lycksele  Lappmark, 
I  mil  från  kyrkan,  der  missionsskolan 
har  en  gård. 

Tannåker,  annex-socken  till  Dannäs 
pastorat,  är  belägen  uti  Westbo  härad 
af  Jönköpings  län,  11  mil  s.  s.  v.  från 

Jönköping,  gränsande  i  vester  till  Bol- 
men,  dit  hemmanet  Jonsboda  sträcker 

sina  egor  och  afskär  sålunda  denna  soc- 
ken från  Dannäs,  i  söder  till  Angelstad, 

i  öster  till  Hvitaryd  och  Berga ;  om- 

fattar med  ̂ n  mils  längd  och  'Vg  mils 
bredu  0, 195  qv.mil,  hvaraf  O,o57  vatten. 

Marken  jemn,  isynnerhet  omkring  kyr- 
kan invid  Bolmens  stränder:  rådande 

jordmån  svartmylla  och  något  stenbun- 
dcn.  Nödig  skog  växer.  Ett  kärr  här 
heter  Tannsjön;  för  öfrigt  hörer  hit  en 
stor  del  af  sjön  Bolraen.  Ar  1865  funnes 

cirka  350  inbyggare.  Hemmantalet  nt- 
göres  af  4  skatte,  5 'A  frälse,  taxerade 
till  134,000  rdr  rmt,  inber.  värdet  af  en 
qvarn.  Socknen  håller  4  soldater  af 

Östbo  kompani.  —  Kyrkan,  liten,  men 
snygg,  belägen  8  mil  frän  Wexiö,  är 

byggd  1793;  har  i  sakristian  Gylien- 
palmska  grafven :  denna  ätts  stamfader 
Johan  Gyllenpalm,  före  adlandet  Palm, 

bidrog,  under  det  att  han  var  justitise- 
president  i  Malmö  1676,  mycket  tili 
afslåendet  af  de  belägrande  Danskarnes 

storm.  —  Barnundervisningen  bestrides 
gemensamt  med  Bolmsö  uti  en  ambu- 
latorisk  folkskola;  skolhus  finnes. 

Af  fornminnen  omtalas  på  sluttnin- 
gen af  Skällandsöåsen  en  stor  sten,  i 

form  af  en  ländstol,  kallad  predikstol, 
der  S:t  Sigfrid  säges  ha  predikat.  Straxt 

i  söder  om  predikstolen  ligga  två  grift- 
rör,  ett  på  hvardera  sidan  om  vägen. 
På  en  större  höjd,  Iielägen  i  Flahults 
bygärdc,  der  man  ovanligt  nog  i  Småland 
kan  räkna  6  å  8  kyrkor,  ligger  ett  tem- 

pelrör, och  60  alnar  i  öster  från  det- 
samma träffas  ett  dylikt,  hvarförutom  i 

trakten  finnas  tre  mindre  griftkummel. 
Ilviia  rör  är  namnet  på  ett  stort  grift- 
rör  mellan  Tannåkers  och  Flahults  marker, 
i  närheten  af  hvilket  ligger  en  offerkälla, 
kallad    PilelaVht. 

Bland  gårdar  märkes  säteriet  Stora 
Tauiuihpr.  se  nedan.  Forna  kapellans- 

bostället  Smrdcryd  ligger  '/,  mil  från 
socknen  på  Bolmsö.  Af  hemman  nära- 

nas FlaJndt,  Sunnprö,  Ri/kulla,  Qvark- 
Iiult,  Färle,  Rond  och  SLiiU<nidftö.  — 
Adress:  Ljungl)y. 

Tannåker,  Stora-  ett  frälse-säteri  af 
1  mtl,  uti  förutbeskrifna  socken,  utgör 

med  underlydande  '/g  mantal  rå  och  rör 
Filmatorpet  samt  '/g  mtl  skatte  en  egen- 

dom, vackert  belägen  vid  sjön  Bolmen, 

på  ett  afstånd  af  7 '  .^  mil  från  Halm- 
stad, 3'  .,  mil  från  Wernamo,  2'/o  rail 

från  Ljungby  och  c:a  4^.,  mil  frän 
Södra  Stambanan,  med  en  areal  af  1,200 
tid,  hvaraf  400  åker  och  äng,  resten 
hagmark.  men  ingen  skog;  jordmånen  är 

mylla  på  sandbotten,  icke  obetydligt  sten- 
bunden:  till  godset  höra  qvarn  och  13 

torp.  ypperlig  jagt  och  fiske.  Manbygg- 
naden  oragifves  af  trädgård. 

Förste  kända  egarc  är  amiralen  Nils 
Sjöblad,  som  är  1599  erhöll  Tannåker 
till  sätesgård;  år  1708  egdes  gården  af 
fröknarna  Gyllensvärd,  sedan  namnes 

Gyllenpalmar,  Porath,  pä  1840-talet  kapt. 
Ramberg  och  kamreraren  Hagrens  enka 
till  hälften  hvardera;  nu  deras  arf- 
vingar. 

Tansjön,  i  Ofver-Lännäs  socken  af 
Ångermanland  och  Wester-Xonlands  län, 
se  4:de   band,  sid.  603,   l:sta  spalt. 

Tanså  masugn,  belägen  uti  Mock- 
fjerds  kapell  af  Gagnefs  socken,  Fahlu 

län,  '/^  rail  från  kapellet,  5  mil  frän 
Fahlun,  ''5,  mil  från  Westerdalelfven  vid 
det  ifrån  sjön  Tansen  rinnande  vatten- 
draget. 

Huruledes  Fahlu  bergslag,  dess  nu- 
varande egare,  kora  i  besittning  af  mas- 

ugnen, som  anlades  åren  1820  och  1821, 
och  har  2  farmar,  gasrostugn,  krossverk,   . 
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m.  ra.,  derom  se  Xoraa  bruk;  taxerings- 
värdet ar  1863  var  6,292  rdr  rmt.  — 

ilalraen  heratas  ifrån  esrna  grufvor  i 
Grangärde  socken  på  3  ä  4  mils  afstånd 

och  tackjernet,  hvars  tillverkning,  upp- 
gick 1854—55  till  cirka  11,164  sLU, 

1860—61  till  16.264  centn.  (har  förut 
tillverkat  ända  till  278  .<l./l  tackjärn  i 
veckan),  afsändes  dels  till  Xoraa  bruk 
l'  .,  rail  och  dels  till  Snöa  bruk  i  Jerna 
socken,  3'.  o  rail.  .Jordegendomen  är 
ganska  obetydlig,  men  stället  har  ge- 

nom under  de  sednaste  åren  uppgjorda 

arrendekontrakter  kommit  i  50-årig  be- 
sittning af  betydliga  skogssträckor  inom 

Leksands  socken. 

Tanum,  i  äldre  permbref  kalladt 
Tanh(:inu  Ta/iewi  och  Tannim,  ett  härad 
i  Bohus  län,  gränsar  i  norr  till  Bohus 
läns  nordligaste  härad,  Wätte,  i  öster 
till  Bullarens  och  i  söder  till  Qville 

härader,  samt  i  väster  till  hafvet,  med 

en  areal  af  ̂ ,m-2  qvadratmil  land  och 
0,045  vatten,  eller  70,863  tid,  hvaraf 
1,230  tid  uppgifves  vara  odlad  jord,  20 
naturlig  äng;  folkmängden  är  omkring 
9,100  personer.  Häradet,  som  innefattar 

Tanums  pastorat,  utgör  med  Qville,  Bul- 
larens och  Wätte  härader  Norrvikens 

fögderi  af  Qville-Wätte  domsaga,  med 
tingställe  vid  Hede  gästgifvaregård;  det 

förer  i  sitt  sigill  t-tt  nät  med  3:ne  fiskar. 
I  allmänhet  är  Tanum  en  ful  ort  och 

har  mycken  likhet  med  vissa  trakter  af 
Halland;  är  med  undantag  at  nordligaste 
delen,  som  är  skogvnxen,  kalt.  Dess 

största  vikar  äro  den  railslånga  Sannäs- 

fjonlen  och  Tannainsfjord,  '  samt  Isviks- 
hile;  mynningen  af  dessa  vikar  Ha/stens 
sund,  förekommer  ofta  uti  de  gamla 
sagorna.  Uti  Tanums  skärgård  äro  Resa, 

Galtn,  Liivli  el'er  Kal/n,  Pimio,  Otterö 
och  MitS"  m.  fl.  de  största  och  bebodda. 

De  här  förekommande  vattendrag  äro 

obetydliga.  Mineralkällor  finnas  på  präst- 
gårdens egor,  vid  Furaswutorp,  och  på 

f{f:idyckef  eller    Westerbj/s  egor. 
Tanum,  en  socken  uti  Tanums  härad 

af  Göteborgs  och  Bohus  län,  5'V4  mil 
från  Uddevalla,  14'/4  "lil  från  Göteborg; 
areal  2,ir<i  qvadratmil  =  50,729  tid  = 
284,081  qvadratref,  hvaraf  278  tunnl. 

vatten;  138',g  mtl.  hvaraf  103^,  skatte, 
32%  krono,  l^\  frälse;  taxeringsvärdet 
3,228,360  rdr;   7,490  inbyggare.    Ifrån 

södra  gränsen  mot  Qville  sträcker  sig 
en  slätt  af  en  mils  längd  och  bredd, 
utmärkt  för  sin  stora  bördighet,  en  an- 

nan öppnar  sig  vid  kyrkan,  begränsad 
af  ljungbevuxna  bergssluttningar.  Högsta 

bergen  äro  Skwjgebevgen  och  Ilafstetis- 
herijet  ra.  fl.;  uti  bergsträckningen  norr 

om  kyrkan  finnes  på  en  sträcka  af  om- 
kring ^:\  mil,  en  rödgul,  finkornig  gra- 

nit, uti  hvilken  ofta  påträffas  hvita  qvarts- 
krystaller.  Skog  finnes  endast  på  näset 
mellan  Tannams-  och  Sandnäsfjordarne, 
brist  på  bränsle  och  qvarnar  utgör  ock 
socknens  största  olägenhet;  deremot finnas 
icke  mindre  än  16  tegelbruk,  till  hvilka 

bränslet  hemtas  från  Nafverstads  pa- 
storat och  Lars  socken.  Jordmånen 

allmännast  lera,  blandad  med  mylla, 
sand  på  öarne  (se  Tanums  härad),  sand 
och  mojord  på  fjällhcmmanen,  äfvensom 

på  höjderna;  betydlig  tillgång  på  skal- 
mergel.  Hufvudnäringen  åkerbruk,  och 

anses  allmogen  här  liafva  i  denna  nä- 
ringsgren ett  stort  steg  framför  den 

öfriga  i  länet ;  ängen  liten  och  betes- 
markerna knappa;  hufvudsädet  hafra; 

af  fiske  idkas  vaddrägt  af  makrill  och 
sill,  ostron;  af  de  sednare  utmärka  sig 
de  s.  k.  profossostronen.  Här  ligger  den 

starkt  bebyggda  handelsplatsen  Greibe- 
stad,  (se  den  art.)  Socknen  utgör  med 
Lurs  ett  regalt  pastorat  af  l:a  klassen. 
Kyrkan,  ombyggd  1829,  består  af  ett 
aflångt  fyrkantigt  skepp,  60  alnar  långt 
och  29  bredt,  med  ett  torn  i  vester 
och  en  fyrkantig  sakristia  i  öster ;  ehuru 
till  sin  idé  klandrad  af  vår  förste  archi- 

tekt,  är  den  likväl  till  följd  af  sin  rym- 
lighet en  af  de  ansenligaste  inom  länet. 

Här  finnas  tre  flyttande  skolor,  men 
intet  skolhus.  Prestgården,  2  mantal, 

uppgifves  såsom  ett  det  yppersta  eckle- 
siastika hemman  i  stiftet;  der  fängslades 

baron  Görtz  år  1718;  pastors  mensal- 
heraraan  äro  IV4  nitl  Anidal  och  V4 

mtl  Sör  Edsvik;  Lilla  Ulfveskede,  '/o 
mtl,  är  komrain.-boställe.  Fornforskaren 

A.  E.  Holmberg  var  här  en  tid  kyrko- 
herde, rå  gästgifvaregärden  lledt  äro 

Tanums  och  Bullarens  häraders  tingshus. 
Socknen  öfverflödar  på  fornlemningar, 

såsom  hällristningar,  omkring  2,000  ätte- 
kullar och  flera  hundra  stenvårdar  räk- 

nas; de  märkligaste  förekomma  vid  Grebij. 
på   litjUuids  och   Jläkerys  marker  och  vid 
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Hoijhem;  Blodbuck,  som  rinner  förbi  kyr- 
kan och  Walbrct.t  graf  anses  såsom 

minnen  från  Skottarnas  nederlag  liiir. 

Triiinchorys  slott  m.  ra.;  vidare  hiinvisas 
till  art.  (Jvebn  och  länets  fornt  beskrifna 
socken  samt  till  Holmbergs  beskrifning 

öfver  Bohus  län,  sid.  227 — 258.  »An- 

tiqvarisk  Resa  år  1838  af  G.  Brunius», 
sid.  78  etc.  (iårdar:  Kraijenäs,  I  mtl, 
häradshöfd. -boställe.  —  Kdrra,  1  mtl, 

länsmaMS-bostalle;  1  mtl  Klefca  med 

V4  Klejveinip\  1  mtl  Tret/chind  äro  mi- 
litiic-hemman,  det  förra  med  47  t:r3 

utsäde;  betydligare  enskilda  gårdar  äro 

MjöWcroil  med  under).  ̂ /^  mtl  ̂ Ldröo,  och 

1  mtl  i^Väw*.  —  '/2  ̂^'"'l^c^  Vi  ̂^>'!J^  ̂ '2 
Ulm,  ',.>  Röd  äro  militiie-hemman.  An- 

råsby,  4  sk.,  I  fr.,  •''/^  kr.  —  Tyjt,  '/., 
krono.  —  Fiskläget  'Saiiniisstrdiid,  med 
38  hus.  —  Adress:  Uddevalla. 

Tarsled,  annex  socken  till  Ilerljunga 

pastorat,  är  belägen  uti  Kullings  härad 

af  Elfsborgs  län,  'd^^  mil  o.  n.  o.  från 
Alingsås,  omgifven  af  Hudene,  Gällby, 

llemmene  och  Fölene  socknar,  mot  hvil- 
kcn  sednare  Nossan  utgör  gräns;  areal 

0,1.13  qvadratmil  land  =  3,078  tid  = 
17,236  qvadratref;  11%^  mtl,  hvaraf 

6|,*  skatte,  l\-^  krono,  3%  frälse ;  442 
inbyggare.  Jordmånen  hjelplig,  men 
ängen  tufvig  och  mager;  saknar  skog. 
Statens  Westra  Stambana  går  genom 
socknen.  Ar  1864  har  lån  sökts  för 

uppbyggande  af  gemensam  kyrka  med 
moderförsamlingen.  Gårdar:  1  mtl  kr. 

Tarsled,  stom hemman;  V4  Kloclavcbol ; 

Altorp.  —  Ilovsby,  Bergagurde,  Tabol, 
Dossgården,  byar.  —  Adress:  Skara. 

Taxliufvud,  kaptens-boställe  uti  Til- 
linge socken,  Asunda  härad  af  Uppsala 

län,  cirka  '/.,  "'i'  f'"'"'"  Enköping,  af  1 
mtl  krono,  med  en  areal  af  1521  qv.- 
ref,  deraf  359  åker,  207  äng,  906  skog. 

En  sägen  förtäljes  än  i  Uppland,  att  en 
gång  anlände  konung  Carl  XI  till  detta 

kaptens-boställe  och  befallde  kaptenen 

följande  dagen  båda  corapagniet  till  mön- 
string, hvarvid  befanns,  att  en  karl  just 

vid  den  rote,  som  kronofogden  tillhörde, 

felades  i  ledet,  och  dä  derjemte  upp- 
lystes, att  roten  icke  hållit  soldat  på 

flera  år,  blef  konungen  vred  och  befall- 
de, att  fogden  skulle  genast  inledas  i 

tiossboden  och  iklädas  en  soldats  rust- 

ning samt    ställas    i    ledet   och  sålunda 

tjena  för  roten,  tilldess  antaglig  karl 

ordentligen  blifvit  insatt.  Derefter  visade 

sig  konungen  mycket  blid  mot  manska- 
pet och  anställde  lekar,  såsom  kapplöp- 

ningar, brottning,  målskjutning  m.  m., 
deri   han   sjelf  deltog. 

Taxinge.  En  af  de  minsta  sock- 
narne  i  Södermanland  och  belägen  i 

Selebo  härad  af  Nyköpings  län,  mellan 

Gripsholmsfjärden^  af  Mälaren  i  norr, 

Kärnbo  i  vester.  Åker  och  Dillnäs  i  syd- 
vest  samt  Thnringe  socken  af  Stockholms 

län  i  sydost  och  öster.  Arealen  0,.'!5:i  qv.- 
mil  (8,169  tid)  land,  deri  inbegriptia 
en  del  af  Hemön  och  några  mindre 

holmar,  samt  O.oco  vatten.  Kusten  om- 
växlar af  berg  och  odlade  bygder;  det 

inre  af  socknen  är  deremot  till  det 

mesta  bergländigt  med  här  och  der  jem- 
nare  skogsmark,  såsom  först  Näsby  skog 
samt  sedan  häradets  allmänning,  båda 

med  höjder  af  200  fot  och  derutöfver. 
Landet  genoinskäres  af  en  på  sina  ställen 

sidländt  dalgång,  gående  i  nordlig  rikt- 
ning till  fjärden  och  upptagande  vatten 

frän  de  inom  socknen  varande  Mört-, 

Lång-,  Ry-  och  Finkarbosjöarne.  Rådande 
jordmånen  är  mojord ;  jemte  åkerbruket 

idkas  ängs-  och  skogsskötsel  samt  fiske. 

Hemmantalet  var  är  1863:  9',.^  mänt., 

deraf  1  skatte,  ■V4  krono  och  7%  frälse, 
med  ett  sammanräknadt  taxeringsvärtle 

af  287,550  rdr  rmt.  Folknummern  steg 

samma  år  till  566,  men  1864  till  564. 

Genom  socknen  går  från  öster  till  vester, 

mellan  Kumla  gästgifvaregård  i  Thu- 
ringe  och  Läggstakrog  i  Kärnbo,  stora 

landsvägen  från  Stockholm  vesttrut.  Thax- 
unge  namnes  1283  och  1314  såsom 
hörande  till  prepos.  Törensis;  nu  utgör 
socknen  annex  till  Kärnbo;  kaplaner  äro 
kända  från  1659.  Kyrkan,  som  ligger 

straxt  nedanför  det  vackra  Näsby,  nära 
det  lilla  vattendraget  samt  öfverskuggad 

af  lummiga  träd,  var  af  hög,  okänd 
ålder  och  tillökad  på  vestra  sidan  1642, 

men  orabygdes  pä  hans  egen  bekostnad 

af  hauptmannen  öfver  Gripsliolms,  Eskils- 
tuna och  Strcmsholms  län,  .lohan  von 

Westphal  till  Näsby,  som  dog  1710; 

(se  art.  Näsby).  Enligt  en  punkt  uti 
den  för  några  är  sedan  aflidne  egarens 

af  Näsby,  hofmarskalken  baron  Martin 
von  Wahrendorffs  testamoite  är  kyrkan 

nu   försedd   med   torn  och   i  öfrigt,  såväl 



Taxinge. Teda. 

till  sitt  iure  som  yttre,  utsirad,  hvilken 

reparation  fiHlbordades  1863.  Begraf- 
uing-splatsen  var  förut  invid  kyrkan,  men 
en  uy  sådan  anlades  för  omkring  30  år 

sedan  ett  stycke  derifrån.  —  Största 
stället  inom  socknen  är,  sAsom  förut  sagdt, 

yd^^b'/  (se  särskild  artikel),  och  hvarunder 

7%  nitl  lyda.  —  A/'i/torj>,  ̂ \  mtl  krono 
och  beläget  ungefär  ̂ '.,  tjerdingsväg  söder 
ut  ifrån  kyrkan,  är  komrainistersboställe. 

—  Aldal,  Stora  Lopptovp,  lAngsjö  och 
Rijsjö  äro  sk.-hemraan ;  —  ̂f^y,  Finkarhtj, 
lijövkbro  och  Helleby  äter  frälse. 

Taxinge.  Frälse-säteri,  utgörande  1 
mtl,  beläget  i  Lids  socken,  Rönö  härad 

och  Nyköpings  län,  2'..,  mil  från  Ny- 
köping. '  ,j  mil  från  sockenkyrkan,  vid 

den  å  hvarigenom  de  små  Saralingssjö- 
arne  utfalla  i  den  större  Eknarn.  Till 

egendomen  höra  qvarn  med  tre  par 
stenar  och  två  grynverk,  såg,  smedja 
och  tegelbruk  samt  2  mtl  skatte,  allt- 

sammans år  1863  tax.  till  100,000  rdr, 
deraf  53,545  rdr  för  sjelfva  sätesgården. 
Taxiuge  utbyttes  från  kronan  är  1589 
al  Gjon  Vedersson  (Wäderhorn)  och  kom 
efter  honom  till  hans  mag,  löjtnanten 
vid  Södermanlands  infanteri  Henric  von 

Halle;  bar  sedermera  egts  af  flera  ofrälse 
slägter  samt  1851  och  ännu  1863  af 

Johan  Wilhelm  Segerdalil.  Mangårds- 
byggnaderna l^estå  af  en  större  tvåvånin- 

gars träbyggning  under  tegeltak  med 
tolf  rum  m.  m.,  samt  två  flygelbyggningar 
af  timmer.  Till  gården  höra  två  träd- 

gårdar, hvaraf  den  ena  liggande  mellan 
karaktersbyggningen  och  ån;  fyra  små 
sjöar  tinnas  pä  egorna. 

Taxnäs,  ett  berustadt  siiteri  af  1'/., 
mtl,  uti  Fröslunda  socken  af  Lagunda 
härad  och  Uppsala  län,  med  naturskönt 
läge,  omgifvet  af  stora  präktiga  lindar 
och  andra  ädla  löfträd,  med  vackra  alléer 
och  smakfulla  parker  samt  utsigt  öfver 
deu  vackra  och  fiskrika  insjön  Alsta,  som 
medelst  en  å  står  i  kommunikation  med 

Mälaren;  pä  vägen  till  Stockholm,  hvar- 
till  räknas  7  mil,  är  närmaste  gästgif- 
varegård  Tunalund;  ej  fullt  1  mil  från 
gården,  till  Uppsala  är  2V4  mil,  till 
Enköping  IV4  mil,  och  en  fjerdiugsväg 
till  Orsundsbro  lastageplats,  derifrån  ång- 

båt går  reguliert  på  Stockholm  flera 
gånger  i  veckan.  Abyggnaderna  utgöras 
af  manbyggnad    med    2    våningar,   inne- 

hållande 13  rum  och  kök,  samt  2:ne 
flyglar  med  tillsammans  8  rum,  m.  fl. 

byggnader. Taxnäs  förekommer  år  1300,  köptes 
till  skatte  den  23  Mars  1763,  egdes 
1825  af  en  Snnesson,  och  tillhörde  1862 
landshöfdingen  friherre  R.  von  Kr?emer. 
Säteriet,  som  uppgafs  1818  ega  25  t:rs 
utsäde,  hjelpligt  höbol,  obetydlig  skog, 
manbyggnad  af  trä,  har  146  tid  åker 
och  50  tid  afrösningsjord,  underlydande 
jordtorp  äro  4  med  52  tid;  tax. värdet 
är  21,000  rdr  rmt.  Det  utgjorde  1862 
med  1  mtl  säteri  //(Qr?/;ra,  iVg  mtl  frälse, 
1%  mtl  skatte,  1  rusthåll,  tills.  6% 
mtl,  en  egendom  med  1,066  tids  areal, 
hvaraf  744  tid  åker,  med  ett  utsäde  af 
78  t:r  höstsäd,  och  90  t:r  vårsäd,  af 
rotfrukter  sättas  ärligen  omkring  30  t:r 
potates,  och  af  rofvor  skördas  årl.  C:a 
250  t:r,  af  hö  är  medelafkastningen  675 
lass  k  25  lU  =-  16,875  lU.  Af  kreatur 
födas  13  hästar,  40  oxar,  52  kor,  2 

tjurar,  24  ungkreatur,  35  får  8  svin. 
Skogen,  hvars  areal  utgör  omkring  220 
tid,   uppfyller  egendomens  behof. 

Vid  de  i  ett  sammanhang  liggande 
Taxuäs,  KUsta  1  mtl  frälse.  Stora  Qveh. 

1  mtl  skatte,  är  åkerjorden  indelad  se- 
dan flera  år  tillbaka  i  9-årig  cirkulation, 

med  en  stark  gödslad  träda,  en  ogödslad 

dito,  2-årig  klöfvervall  etc.  —  Egendo- 
mens samtliga  onera  uppgå  i  medeltal 

till  800  rdr  kontant,  62  t:r  spannmål. 

Såväl  den  större  trädgården  vid  Tag- 
nas, som  den  mindre  vid  Hamra  äro 

rika  pä  utmärkta  fruktträd  (vid  en  expo- 
sition prisbelöntes  22  st.  olika  sorters 

vinterfrukt  från  Taxnäs). 

Taxviken.  Taxviijen.  Gästgifvare- 
gård  på  Dal,  i  Steneby  socken,  Tössbo 
härad  och  Elfsborgs  län;  belägen  på  en 
tvärbrant  bergskulle,  visar  den  sig  der 
såsom  ett  bergfäste,  hvarifrån  man  har 
en  vacker  utsigt  öfver  Svägsjön ;  man 
ser  härifrån  djupt  inunder  sig  spiran  af 
Steneby  kyrka,  hvartill  vägen  slingrar 
sig  utför  och  uppför  flera  backar.  Frän 
gästgifvaregärden  skjutsas  till: 
Wögne  i  nordvest  ....      1        mil. 
Fjäll  i  öster   V,\    » 

Skwjgetorp   s.    s.  o. 

1' 

Teda,  Theda,  en  socken  uti  Asunda 
härad  af  Uppsala  län,  1  mil  från  En 
köping,  vid  Oxfjärdens  nordvestra  strand, 
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mellai)  Tillinge  socken  i  norr  och  Sagan 

i  vester  mot  Björksta;  areal  0,3cg  qva- 
(Iratmii  (efter  Tham),  deri  inberäknadt 

Ångathi  och  Knrön,  med  27,141  qv.ref 

=  4,906  tid,  hvaraf  4,819  vatten  (en- 

ligt Topograf.  korpsen)  eller  0,^12  (]va- 
(Iratrail;  21%  mtl,  deraf  lU  skatte.  2  Vo 

krono,  9'/8  frälse;  492  inbyggare  (år 
1865).  —  En  ganska  jenin  med  obe- 

tydliga kullar  mestadels  skoglös  bygd ; 

radande  jordman  lera,  här  och  der  sand- 
blandad.  Ilufvudnäringen  är  åkerbruk, 

hvarjemte  något  fiske  idkas.  Åkern  upp- 

tager 8,316  qvadratref,  skog  och  betes- 
mark 8,10o  qv.ref,  ängen  3,187  dito. 

Förnämsta  vägen  kommer  från  Näs,  går 

ät  vester  till  den  gamla,  af  gråsten  upp- 
förda kyrkan,  5%  mil  från  stiftstaden 

Uppsala.  Theda,  som  1314  förekommer 
såsom  hörande  till  Aashundoeri,  utgör 

nu  ensamt  ett  konsistorielt  pastorat  af 

3:dje  klassen.  Ki/rko/ienleljosfällef  vid 

kyrkan,  1'/^  mtl,  har  dessutom  egor  uti 
fem  andra  hemman.  —  En  runsten  vid 

prestgården  och  leraningar  efter  befäst- 
ning från  Kurö  utgöra  socknens  forn- 

minnen. Märkliga  gårdar  äro  iSalla, 
med  en  areal  af  1,540  qv.ref;  Strövista, 

i  sambruk  med  2  frälse  Solbergn,  '/^  fr. 
Pålsho,  Smedsiorp,  Westantorp,  Liindbo, 
Hacka  och  Jrrännho,  hvardera  V4  mtl  rå 
och  rör,  hafvande  en  areal  af  6,893 

qv.ref;  Gumlösa  i  sambruk  med  %  sk. 
ToUsta,  areal  2,394  qv.ref;  Kurö,  areal 
3,090  (jv.ref;  alla  med  särskilda  artiklar. 

—  Hemmans  namn  äro  vidare;  ELeby, 
E)iber(ja,  HJortsber</a,  Kromsta,  Risberga, 

SJor/sfa  och  Wntla.  —  Adress:  En- 
köping. 

Tegalund,  kaptensboställe  af  -J  mtl 
krono-säteri,  uti  Foglums  socken,  Barne 

härad  och  Skaraborgs  län,  2''/4  mil  från 
Alingsås;  har  åkerjord  af  stark  lera, 
godt  bete  uti  en  utmed  ån  belägen  hage, 

ingen  skog  utom  några  vackra  lundar  af 
löfträd;  taxerades  år  1863  till  80,000 

rdr  rnit;   underl.  '/g  mtl. 
Tegelsmora,  en  socken  uti  Olands 

härad  af  I  ppsala  län,  o  mil  från  1  pp- 
sala,  kring  Wendelsåns  ursprung,  mellan 

Dannemora  i  sydost.  Film  i  öster,  Löf- 
sta  i  norr;  areal  21,382  tunnland  eller 

119,739  qv.ref  land  och  166  tidvatten; 

49 '/4  mtl,  deraf  10  skatte,  1%  krouo, 
3770  frälse;   öfver  1,140  inbyggare.  — 

Socknen,  belägen  på  landthöjdens  rygg. 

har  flera  sjöar,  såsom  7'ei/ebnto)'ii,  Tobo, 
Wendebjoii,  Ayigfjöame,  Fälaren  och  Str(>- 
waren,  alla  i  förbindelse  med  hvarandra 

genom  mellanliggande  träsk,  som  upp- 
taga nästan  hela  det  inre  landet;  bästa 

bygden,  en  kullig  slätt,  kring  Wendels- 
ån.  T  sydost  ligger  Dannemora  gruf- 
bolags  vestra  allmänning.  Jordmånen 

svag  lera  och  mojord.  Näringar:  åker- 
bruk, skogs-  och  bergsbruk,  det  sednare 

inskränkt  till  tackjernsblåsningar  i  Tobo 

masugn.  Tiiihlisninrn  förekommer  1282, 

då  första  kyrkoherden  namnes,  såsom 

hörande  till  Norundli,  hörde  inpå  1540- 
talet  till  Wendels  härad,  då  jorden  var 

indelad  i  settingar  till  7'/.,  markland: 
är  nu  ett  patronelt  pastorat  af  3:dje 
klassen,  hvartill  egaren  af  Leufsta  bruk 

har  kallelserätt.  Kyrkan  gammal,  repa- 
rerad 1835;  prestgården  vid  kyrkan,  1 

mantal;  komministern  innehar  1  mtl  i 

Götby.  Här  föddes  1736  naturforskaren 

Per  Forskål,  hvars  fader  var  då  kyrko- 
herde i  församlingen.  Under  året  1857 

i  Augusti  lörstördes  af  en  hagelsky  hälf- 
ten af  all  växande  säd  på  Jhitimrby  och 

Elsarhjy  samt  utslogs  utsädet  af  rågen 

på  6  andra  hemman.  Orten  är  rik  på 
hedniska  grafhögar  och  stensättningar, 
hvaraf  märkes  en  sluttande  bergshäll  i 

Bensarby  gärde  (se  sid.  173,  Antiqvar. 
Tidskrift  ;ir  1864).  Här  märkes  Tobo 

masugn,  hvarunder  lyda  omkr.  13  mtl. 
—  Adress:  Uppsala. 

Tegnaby,  en  socken  uti  Konga  härad 
af  Kronobergs  län,  belägen  1  mil  s.  o. 

från  Wexiö,  gränsande  i  söder  till  O. 
Thorsås,  i  vester  till  Täfvelsås.  i  norr 

till  Wexiö  landsförsamling  och  Hemme- 
sjö samt  i  öster  till  Furuby  socken ; 

arealen  6.603  tid,  hvaraf  582  tid  skog- 
lösa och  ofruktbara  sänka  mossar  samt 

201  tid  insjöar  och  träsk;  af  dessa  må 

nämnas  Bramstorps  sjö  och  Hönsan, 
samt  största  delen  af  Tegnaby  sjö,  som 

genom  Storån  utfaller  i  Thorsjöu;  å  syd- 
vestra  sidan  tillstöter  Eiukaby  sjö  för- 

samlingen. De  beggc  sistnämnda  sjöarne 

gifva  god  myrmalm.  Socknen,  som  an- 
ses vara  mer  uppodlad  än  de  omkring- 

liggande,  har  till  rådande  jordmån  uti 

åkerjorden,  upptagande  159  tid,  sand- 
blandad  mylla,  mojord  och  grus,  samt 

uti  ängsmarken,    upptagande  1,128  tid. 
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svartmylla  och  mossjord;  betesmarken  är 
vidsträckt,  omväxlande  af  dälder,  skogar, 

mossar  och  kärr  samt  höga  grus-  och 

skerfbackar.  Hufvudnäringarna  äro  äker- 

brnk  och  boskapsskötsel,  samt  binärin- 

garne upptagandet  af  sjömalm,  dess  trans- 
porterande till  Arv  masugn  i  Hemmesjö, 

jemte  kolning  för  samma  bruk,  och  ved, 

som  föryttras  till  Wexiö;  fiske,  jagt,  bi- 
skötsel, salpetertillverkning  och  brän- 

vinsbränning  äro  alla  mindre  indrägtiga. 
Skogen  be-stär  vHsendtligen  af  fur  och 
gran  samt  i  hagar  och  ängar  af  björk, 
med  niigot  al  och  ek.  Vid  bostäderna 

förekomma,  utom  fruktträd,  mindre  plan- 
teringar af  ask  och  lönn  m.  fl.  mindre 

betydliga  trädsorter.  Folkmängden,  som 

år  *1810  var  354,  år  1848:  490,  hade 
1863  uppgått  till  650  personer.  Fol- 

kets lefuadssätt  bär  prägeln  af  Wärend 
i  allmänhet,  dock  tillbakatränges  den 
fordna  allvarsamheten  i  klädsel  af  nyare 
moder,  äfvensom  uppföras  nu  kostsamma 

byggnader.  Tjenstfolket,  som  i  allmänhet 

utgöras  af  legohjon,  beskrifves  som  red- 
barare och  pålitligare  än  angränsande 

socknars.  Hemmantalet  utgöres  af  6^/g 
skatte,  3^/4  krono,  2  frälse,  taxerade  till 
291,500  rdr  rmt,  hvartill  komma  Teg- 

naby  Norreqvarns  mjölqvarn  och  brän- 
neri  m.  m.,  taxerade  till  15,361  rdr. 

Af  det  på  1640-talet  vid  Storån  anlagda 
jernbruk  återstå  endast  slagghögar.  — 
Socknen,  som  sedan  1844  har  gemen- 

sam kyrka  med  den  '.'.,  mil  härifrån 
belägna  moderförsamlingen  Hemmesjö, 
är  alltså  helt  liten  och  obetydlig,  men 

har  dock  en  viss  märkvärdighet  derige- 
nom,  att  skalden  Esaias  Tegnér  här- 

stammar från  denna  socken,  hvarifrän 

slägten  tagit  namn;  ännu  för  några  år 

sedan  såg  man,  nära  kyrkan,  den  för- 
fallna stuga,  uti  hvilken  biskop  Tegnérs 

farfar  Lucas  Esaiason  bott;  han  lefde 
under  Carl  XH  och  »var  en  karolin  vid 

plogen.»  Barnens  undervisning  besörjes 
i  ambulatorisk  skola,  så  att  socknen  är 

fördelad  i  2:ne  läsrotar,  der  undervis- 

ning lemuas  i  hvardera  under  2Vo  niå- 
naders  tid.  Den  öfriga  tiden  af  året 
kr  skolläraren,  som  är  gemensam  för 

pastoratet,  sysselsatt  med  likartad  un- 
dervisning i  moderförsamlingen,  då  bar- 

nen likvisst  njuta  dels  enskild  undervis- 
ning, dels  i  Söndagsskola,  hvilken  sednare 

hufvudsakligen  upprätthålles  af  försam- 
lingens komminister.  Till  fattigftirsörj- 

ningen  lemnas  af  hvarje  hemman  i  säd 
och  penningar  årligen  27  rdr  rmt.  Af 
fornminnen  utmärker  sig  företrädesvis 
en  vacker  tempelkummel  med  sin  takhall 

och  sina  ordentliga  tröskelstenar,  om- 
kring hvilka  flera  grafhögar  ligga;  för 

öfrigt  finnas  rör-  och  stensättningar. 
Bland  gårdar  märkas  öfverstebostället 

1  '/2  "^'tl  krono-säteri  Tegiiabij  eller  Teg- 
naholm, som  skall  blifvit  af  öfverste  P. 

Schefler  uppodladt  och  förskönadt;  det 
är  1832  till  kaptensboställe  anslagna  1 
mtl  To/ta;  enligt  ett  bref  af  år  1314 
upplät  Johan  Nielsson  i  Tofta  denna 
gård  till  sin  hustru  i  vederlag  för  henne 
tillhöriga  gods  i  Uppgrenna,  hvilka  han 

sålt  till  biskop  Carl  i  Linköping;  '74  mil 

från  kyrkan  ligger  kapellansbostället  '/•> 

mantal  To/ta.  Af  Teynehy  är  '^\  mantal stom  åt  biskopsstolen  i  Wexiö;  Teqnab;/ 

hospitalsgården  "Vg  mantal,  anslogs  till 
Wexiö  hospital  IG  17.  Utom  byarne 
Tofta  och  Teijnahy,  finnes  1  mantal 
frälse  Skogstorp  under  Årif.  —  Adress: 
Wexiö. 

Tegnebol,  1  manta!  frälse-säteri  i 
Björkviks  socken ,  Jönåkers  härad  af 
Nyköpings  län,  köptes  från  kronan  år 
1650  af  general-major  Joh.  v.  Fiting- 
hoff,  egdes  1825  af  öfversten  Schönström 
och  1863  tillika  meu-Vj  mantal  frälse 
Aminne,  alltsammans  tax.  till  34,144 
rdr  rmt,  af  löjtn.  O.  W.  v.  Sydow  på 
Broby  i  Bettna  församling. 

Tegneby,  Tekuabcer,  Tliaignabij  på 
1300-talet),  en  socken  uti  sydvestra  de- 

len af  pastoratet,  som  dessutom  inne- 
fattar annexerna  Ståla  och  Eöra,  inta- 

gandemidten  af  Oroust-landet,  hör  till 
Oroust  Westra  härad  af  Göteborgs  och 

Bohus  län;  b^U  mil  från  Kongelf,  7V2 
mil  från  Göteborg;  areal  0,490  qv.mil 
land  =  11,340  tid  =  63,504  qv.ref; 

44%  mtl  skatte,  2  mtl  krono,  7  frälse, 

deraf  3'/.2  mtl  höra  i  kyrkligt  hänseende 
till  Morlanda  pastorat.  Taxeringsvärdet 
1,041,400  rdr  rmt;  2,436  inbyggare  (är 
1865).  Socknen  är  ful  och  skoglös,  men 
en  rik  sädesbygd,  hvars  medlersta  del 

upptages  af  odlade  slätter;  korn  och 
bönor  froda  sig  här  förträffligt  i  den 

ypperliga  gråleran.  Såsom  en  geologisk 
märkvärdighet    oranämnes,    att   trakten, 
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(ler  kyrkan  står,  företrädesvis  skjutit  i 
höjden.  Hufvudnäringeu  är  jordbruk; 
sjöfart  idkas  raed  en  jakt  om  25  läster. 
Der  Tunje-  och  Ltjrosimd  förenas,  lifif^er 
gästgifvaregården  Nuaund,  livarest  liflig 
handel  drifves,  och  hvarifrån  socknens 

produkter  utföras;  stället  är  hebygdt  med 
flera  vackra  boningshus.  Kyrkan,  bestå- 

ende af  långhus,  chor  och  halfrund  absid 
i  öster,  tros  vara  den  äldsta  i  orten, 

platsen,  som  den  intager,  skall  fordom 
utgjort  en  samlingsplats  för  ungdomen 
vid  dess  kämpaöfningar,  eger,  enligt 

testaraentarisk  disposition,  \''g  mtl  skatte 
Wusseröd.  Tejneby,  1  mtl,  derunder 

lyda  de  o  s.  k.  Loppeloriieii,  pastors- 
boställe, med  40  tirs  utsäde,  som  gifva 

300  t:r,  är  den  bästa  gård  i  socknen. 

Utom  folkskolan,  som  trädde  i  verk- 
samhet 1847,  finnes  en  småskola;  till 

ett  blifvande  sockeubibliothck  finnas  do- 
nerade medel.  Fornlemuiugarne  utgöras 

af  dyrhus,  grafhögar,  rörkullar,  en  offer- 
källa; en  stor  guldring  har  påträffats 

vid  Ilaburys  kulle.  —  Gårdar:  Ilebenj, 
1  mtl,  kronolänsraansboställe ;  ̂1^  mtl 
frälse  Hidla  tillhör  gymnasii-godset.  Lyr- 
ön  raed  6  hemman  om  tillsammans  3 

mantal  (se  den  art.)  —  1  mtl  Gillebij, 
1  lijörneröd  och  1  Otteslutt,  alla  skatte, 
hafva  legat  under  Dragsmarks  kloster. 
Nösund,  med  handelsbod,  och  Nötskär, 

byar.  —  Adress:  ?iroust. 

Tegsnäset,  2 a y snäs,  by  af  l'/8  mtl 
skatte,  i  Degerfors  socken  af  Wester- 
bottens  län,  2^8  mil  från  kyrkan.  Här- 

ifrån färdas  man  med  båt  på  Umeåelfven 
till  Lycksele  kyrka,  med  undantag  af 
forssarna,  som  passeras  förbi  landvägen; 
har  ängar  på  flera  mils  afstånd. 

Telestad,  by  af  7  mtl  skatte,  uti 
Wexiö  landsförsamling  af  Kinnevalds  hä- 

rad och  Kronobergs  län,  belägen  söder 
om  Wexiö  vid  Hospitalssjöns  vestra  strand; 

17  brukningsdelar:  300  inbyggare;  tax.- 
värdet  är  191,500  rdr,  inberäknadt  för 
tegelbruk,  väderqvarn  och  ångbränneri; 
anses  varit  det  Tylostad,  som  biskop  Carl 

(Båt)  i  Linköping  gaf  jerate  flera  hem- 
man till  fundation  af  en  perpetua  vica- 

ria  via  Wexiö  domkyrka;  blef  sedermera 

på  1600-talet  födelseort  för  kyrkoherden 
i  Rogberga,  Erik  Tilländer,  hvars  son, 

Elias  Til  Lands  var  med.  d:r  och  pro- 
fessor i  Abo;  —  3  mtl  häraf  uppgifvas 

VII. 

af  Wieselgren  blifvit  1750  bebygdt  till 
säteri  af  öfver-komraissarien  Ljungfelt, 
och  skall  byggmästar  Thelander  här 
hafva  täflat  i  odling  med  assessor  Api- 
arie,  handelsman  Wahrstedt,  bönderna 
Alans  Bengtsson,  Gumme  och  Jonas  i 

Bondegården  m.  fl.  —  Ar  1863  egdes 

3Vi6  J"t^>  förmodligen  utgörande  egen- 
domen Tufvan  (se  den  art.),  af  konsul 

E.  Meijer  i  Carlshamn  och  patron  H.  W. 
Claesson  i  Skåne.  1  mtl  af  apothekare 

Apiarie  och   '/j,  mtl  af  C.  Tilländer. 
Telje,  Öster-  och  Wester-,  socknar, 

med  en  folkmängd  (år  1865)  af  924 

inbyggare,  se  vidare  art.  Södcrtclje  lands- församling. 

Teljö,  Ttlje,  ett  mtl  skatte-rustbåll 
och  1  mtl  frälse  uti  Oster-Akers  socken 
af  Stockholms  län,,  med  vackert  läge 
invid  en  vik  af  Saltsjön,  3V2  nail  från 

hufvudstaden,  med  daglig  ångbåtskom- 
munikatiou,  ',,j  mil  från  sockenkyrkan; 
manbyggnaden  innehåller  7  rum,  och 
omgifves  af  2:ne  små  insjöar;  arealen 
omkrig  900  tid,  deraf  öppen  jord  125 
tid.  Betet  är  tillräckligt  för  minst  40 
kor  och  nödiga  dragare;  till  gården 

hörer  fiske  i  Saltsjöviken.  Onera  upp- 
gifvas till  högst  200  rdr,  tax. värdet  år 

1863  var  40,000  rdr.  Egdes  nämnda 
år  af  prostinnan  Sophie  Malmgren. 

Temnaren,  sjö  på  gränsen  af  West- 
manlaud  och  Uppland,  hvars  sänkning 
har  varit  ifrågasatt  sedan  århundraden 
och  sednast  åren  1855 — 60;  omkring 
20,000  tid  nu  vattendränkt  jord  skulle 
derigenom  kunna  göras  odlingsbara. 

Temta,  Tämta,  en  socken  i  Wedens 
härad  och  Marks  fögderi  af  Elfsborgs 

län,  l'/^  mil  nprr  om  Borås,  dock  är 
väglängden  2^/^  mil;  areal  7,031  tid, 
deraf  .3,594  skog,  528  mossar;  10%^ 

mtl,  deraf  3''  §  frälse,  5-^/ g  skatte,  '/j^ 
krono,  V/^  boställshemmau  (allts,  tax.  till 
105,000  rdr  rmt);  1  mantal  hör  till 
Ornunga  socken  af  Gäseneds  härad.  En 
vild  och  skogig  bergstrakt,  glest  bebyggd, 

med  454  inbyggare,  och  sparsamt  odlad, 
delas  i  2;ne  delar  genom  sjön  Säfveu, 

jordmånen,  mest  sandmylla  pä  sand-  och 
mjällbotten,  är  i  allmänhet  af  svag  be 

skaö^enhet;  ängen  torr  och  mager  hård- 
vall, till  en  del  med  löfskog  samt  san- 

kare  mader,  2  lass  beräknas  på  tunn 
landet;  209  tid  äro  åker,  982  äng,  622 
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beteshagar.  Åkerbruk  är  hufvudnäring, 
mesta  utsädet  är  af  blandsäd,  128  t:r, 

af  potates  124  t:r;  20  hästar,  95  kor 
vinterfödas.  Bränviusbränuing  och  till- 

verkning af  träskor  äro  binäringar.  Förra 
kronoallmäxningeu  Wedeu  sträcker  sig 

iuom  sockneu  med  en  egorynid  af  279  ■ 
tid.  Socknens  afgifter  utgjorde  1854: 

7V2  ̂   af  tax. värdet.  Ingen  landsväg;  ' 
tingen  hållas  i  Borås.  —  Socknen  är  i 
annex  till  Bredared ;  kyrkan,  25  alnar 

lång,  13  alnar  bred,  af  gråsten,  var  re- 
dan 1854  utdömd,  ligger  1  mil  norr 

om  moderkyrkan.  Undervisningen  i  am- 
bulatorisk  skola  ombesörjes  af  den  vid 
Bredareds  fasta  skola  anställda  läraren. 

En  bautasten,  4 '/o  alnar  hög,  med  en 
domarering,  reser  sig  på  Kihls  egor.  — 
Gårdar  och  byar:  Teinta  by,  1%  skatte, 

1  frälse,  "'4  mtl  krono  pastors  stom;  1 
fr.  Maleryd,  1  sk.  Farstorp  (Fastorp); 
Udeqvarn  med  2  par  stenar;  Do/vedulen, 

Nulhasvedjor,  byar.  —  Adress:  Borås. 
Teng,  annex-socken  till  Särestads 

pastorat,  uti  Ase  häiad  af  Skaraborgs 

län,  areal  2,916  tid  eller  16,329  qva- 
dratref;  9%  mtl,  deraf  5V4  skatte.  I'/., 
krono,  3  frälse;  öfver  400  inbyggare. 
Kyrkan,  liten  och  mörk,  tillbyggdes  år 
1669.  Imellau  knpellansbostället  och 
kyrkan  äro  boutastenar.  I  Tengs  by 

finnes  kyrkoherdestomraen,  1  mtl,  kom- 
ministerbostället, Vo  iQtl,  samt  gästgif- 

varegård.  Häljestena,  by.  —  Adress: 
Lidköping. 

Tengene,  Tengened,  en  socken  uti 
Wiste  härad  a(  Skaraborgs  län,  3  mil 
o.  8.  o.  från  Wenersborg,  oragifven  af 
rio,  Bjärby,  Flakeberg,  Lägnura  och 
Trökörna  socknar;  areal  5,601  tid  eller 
31,365  qvadratref;  11%  rnantal  skatte, 
iVo  krono,  3  frälse;  tax.värdet  485,300 
rdr;  875  inbyggare.  Genom  socknen 
flyter  Xossan,  med  vackert  vattenfall  vid 
Tengeneds  by,  och  1814  lades  en  bro 
af  sandsten  med  hvalf  af  45  fots  bredd. 
Jordmånen  är  lera,  mer  eller  mindre 

jord-  och  sandblandad.  Hufvudnäringen 
åkerbruk;  betydlig  handel  med  hvete. 
Ase  och  Wiste  häraders  tingshus  är  in- 
rättadt  på  gästgifvaregården  Grästorp. 
Kyrkan,  byggd  af  sten,  är  rymlig.  Kyrko- 
herdebostäilet,  1  mtl,  är  välbeläget  vid 
förutnämnda  å  och  en  skogslund;  upp- 

brändes   1676    af   Danskarne.     Socknen 

Teusta. 

utgör  med  Trökörna,  Hyringa,  Malma 
och  Lägnum  ett  konsistorielt  pastorat 
af  2:dra  klassen  inom  Skara  stift.  —  1 
Tengeneds  by  är  enbladig  såg  och  qvarii 

för  4  par  stenar  samt  lägenheten  Ma- 
rieberg;  Eklanda,  by.  —  Adress:  Lid- 

köping. 

Tenhult,  Österg.  och  Westerg.  Två 
mtl  frälse  uti  Eogberga  socken,  Tveta 
härad  och  Jönköpings  län,  ega  en  viss 
märkvärdighet  genom  Michel  i  Tenhult, 
som  i  spetsen  för  Tveta  bönder  vann 
en  seger  öfver  Danskarne  på  Myrstada 
slätt,  till  minne  hvaraf  restes  1842,  p;i 

förslag  af  organisten  P.  Petersson  i  Rog- 
berga,  en  huggen  gråsten,  der  landsvägen 
grenar  sig  både  till  Eksjö  och  Kalmar, 

med  inskrift:  »Ar  1611  -/lo  blefidenna 
trakt  en  dansk  krigshär  slagen  af  Tveta 
härads  allmoge,  anförd  af  skogvaktaren 
Michel  i  Tenhult.  Nehem.  4:  14.»  Som 

egare  till  hemmanet  nämnas  öfverste 
G.  L.  von  Wternstedt  på  1840-talet,  och 
jägmästare  A.  H.  Sandblad  år  1863; 

Tenhult,  med  vacker  manbyggnad,  taxe- 
rades sistnämnda  år  till  45,000  rdr  rmt. 

Genom  enskild  aktieteckning  har  här- 
städes  åstadkommits  ett  holländeri,  be- 

stående af  20  kor  och  2  tjurar.  På 

egorna  är  jernvägsstation  å  Södra  Stam- 
banan,  l'/g  mil  från  Jönköping. 

Tenninge,  eller,  som  den  fordom 
kallades  Sandelsfors,  masugn  uti  Ore 
socken,  Nedan-Siljans  fögderi  och  Stora 

Kopparbergs  län,  vid  Teuningeåns  ut- 
lopp i  Skatungen,  1  mil  vesterut  från 

Furudals  bruk,  hvarunder  den  lyder,  upp- 
byggd af  auditören  Sandel  med  privile 

gium  af  d.  17  Febr.  1752,  är  i  sednarc 
tider  försedd  med  cylinder-blåsraaskiu. 
gasrostugn,  varmapparat,  krossverk  m.  m.; 
årliga  tillverkningen  c:a  17  ä  20,000 
centner  tackjern  af  malm  från  FurudaU 

egna  grufvor,  af  hvilka  de  förnämsta 
äro  Harmsarfvet  och  Jungfruberget  i  Kop- 

parbergs, Snrskogs  i  Leksands  samt 
Walsarjsberget  och  Gryssne  i  Ahls  sock- 

nar. Malmen  forslas  dels  vintertiden 

direkt  från  grufvorna  och  dels  från  In- 
sjön i  Ahl  sjöledes  till  Orsa,  der  bruket 

har  upplagsplatser.  Jordegendomen  iir 
obetydlig.  Masugnen  med  åbyggnader 
taxerades  1863  till  19,500  rdr. 

Tensta,   Tcnstad,  en  socken  uti  No- 
runda    härad    af   Uppsala   län,  på  önise 
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sidor  om  Wendels-  och  Fyris-åarna,  mel- 
lan Lena  i  söder  och  Danneraora  i  norr, 

2','.,   mil  från  Uppsala;  areal  14,761  tid 
land    och     185    tid    vatten    (0,oo»,  eller 

enligt    annan    uppgift    0,oiio    qvadratrail 

vatten);    62'/.,   ratl,    deraf  22%  skatte, 
11   krono,  28 '/a  frälse;  cirka  1,260  in- 

byggare.    Sydvestra  delen,    som   är  den 
bättre,  utgör  en  föga  kuperad  slätt;  nord- 

östra delen    är,    dels  jemn,    dels  sandig, 

åt  öster  något  skogig  och  bergig.  Teusta-    I 
åns  bro,  förut  af  trä,  är  år  1860  uppförd    j 

af  sten  med  3:ne  hvalf.     Rådande  jord-    | 
månen  är  lös  sandblandad  lera.    Åkerbruk 

bufvudnäringen.     Landsvägen  från  Upp-    j 
sala  till  Dannemora  går  öster  om  Fyrisån,    i 

Tensta,  der  kyrkoherdar  namnes  på  1290-    | 
talet,  utgör  ensamt  ett  konsistorielt  pa-    j 
storat  af    2:dra    klassen    inom    Uppsala    ■ 
stift.     Kyrkan    af    tegel,    utan    torn,   är    1 
gammal;  har  grafchor  för  slägteu  Bjelke 

till  Salestad.     Vid    kyrkdörren    en   bau-    j 
tasten    med    runor,    ristade    af    efterlef- 

vande,    till    minne  af  lyckliga  anhöriga,    ' som  dött  i  hvita  vadum.    Gårdar:   utom    1 

den    märkligaste,     Salesta,    äro    Fasum 
(se  den    art.);    Altomta,    3  ratl  rusthäll; 

Tuiat,  V 2  frälse,   1  skatte,  med  såg;  — 
Gropens  och  Järsta  qvarnar.  —  Adress: 
Uppsala. 

Ternö,  ö  uti  Hällaryds  socken  af  ; 
Bräkne  härad  och  Carlskrona  län,  %  ) 
mil  från  Carlshamn;  beväxt  med  ek-  : 
och  björkskog:  bebodd  af  7  fiskare,  åsätt 

'.g  mtl  skatte;  hamn  af  30  fots  djup,  ' 
med  2:ne  inlopp,  hvaraf  det  östra  13  ! 
fot  och  det  vestra  16  å  17  fot. 

Thamstorp,  ett  fr.-säteri  af  1  mtl  (5 '/g 

mänt.  uppgifver   Tuneld),    uti   Trökörna   ' socken  af  Wiste   härad    och  Skaraborgs    ! 
län,  3  mil  s.  o.  från  Wenersborg,    nära    ! 

kyrkan,  har  fordom  tillhört  Wrangelska    ' 
slägten,  sedan    Elsa  Sigrid  Adlerstjerna, 
gift  första  gången  med  häradshöfdingen 

Johan  Tham,  andra  gången  med  lands-    ; 
höfding  Johan   Lange,    efter   hvars  död    \ 

1768    hon    gjorde    Thamstorp  till  fidei- 
kommiss,   hvarföre    innehafvaren    deraf, 

till  minne  af  stiftarinnan,    äfven    kallar 

sig    Adlerstjerna;     hennes     dotterdotter,    \ 
Elsa   Dorothea    Tham,    gift  med  lauds- 
höfding  Johan  Kristian   Thomée,    adlad 
Adelsköld,  fick  1806   tillstånd  att  flytta 

fideikommiss-stiftelsen  till  Öjared  i  Elfs- 
borgs län;  hvarefter  Thamstorp  kom  till 

Thorbjörntorp  1 1 

general-major  J.  L.  Belfrage;  eges  för 
närvarande  af  kapten  C.  von  Mentzer. 

—  Thamstorp,  före  1780  kalladt  Lofts- 
torateu,  sammanlagdt  1812  med  säteri- 

erna Höga,  1  mtl,  och  Storamen,  '/•. 
mtl,  tillsaramans  taxerade  till  92,000 
rdr  rmt,  utgör  nu  med  underlydande 
478  ̂ ^^  ®'*'  go^s,  som  dock  fordom 
varit  betydligt  större.  Folkmängd  286 

personer.  —  Gården  är  väl  bebyggd,  med 
trädgård  och  park  af  16  tid,  har  mjöl-  och 
sågqvarn  i  Nossan  och  Lillan;  jordmånen 

är  god ;  tillräcklig  löf-  och   barrskog. 
Tholsjö,  by  på  6  n:r  af  2]^  mantal 

skatte,  '/^  frälse,  uti  Skaraborgs  län, 
Sunnersbergs  socken.  Kållands  härad; 
häraf  är  1  mtl  gästgifverihemman,  som 

skjutsar  till: 
Ekeho  i  norr   1',^  mil. 
Lidköpiuij  i  s.  o   ^1^     » 
Mellby  i  s.  v   iVo     " 
Ursln^a  i  v.  s.  v   1  »  , 

Thomestorp,  gård  af  1  mtl  skatte, 
uti  Kisa  socken  af  Kinda  härad  och 

Linköpings  län,  vid  Nedra  Föllingen, 

omkring  5'  4  mil  från  Linköping,  har 

hört  under  \A"reta  kloster,  från  1629 
under  Föllingsö;  i  sednare  tider  hitflyt-' 
tade  den  allmänt  aktade  lagmannen  Otto 

Leouhard  Kääf  frän  fädernegården  Dems- 
hult  till  detta  hemman,  hvilket  han  upp- 

byggde och  förskönade,  och  hvarest  han 

dog  den  1  Juli  1810;  innehades  af  dot- 
tern omkring  1818,  till  hälften  af  jäg- 

mästare Österdahl,  till  hälften  af  allmoge 

på  1850-talet;  det  hela  egdes  år  1852 
af  landtmätare  Marin,  men  var  1863 

åter  styckadt  mellan  2  bönder;  taxerings- 
värdet var  20,000  rdr  rmt. 

Thorbjörntorp  (i  ecklesiastik-matrik.), 
Torrbjörntorp  (i  jordeboken),  annex-soc- 

ken till  Falköpings  stads  pastorat,  är 

belägen  uti  Gudhems  härad,  ̂ '^  mil 
n.  u.  o.  från  Falköping,  omgifven  af 

Gudhems,  Hvaltorp,  Karleby  och  Frig- 
geråkers  socknar:  areal  1,898  tid  eller 
10,628  qvadratref;  llVg  mtl,  deraf  6^^^ 
skatte,  1\\  krono,  3V>  frälse,  tax.  till 
245,400  rdr;  358  inbyggare.  Största 
utsädet  är  af  biandkorn  och  hafra;  nå- 

gon löfskog.  Kyrkan,  af  sten,  har  vac- 
kert läge  på  en  hög  kulle.  Statens 

vestra  stambana  går  genom  socknen.  — 
Här  märkes  frälse-säteriet  Btrrj.  Bac- 
kabo,  hvaraf  '/,  mtl    är  kronolänsmans- 
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boställe,  Botttorp.  Wrsferln)  äro  hem-  j 
mans  namn.  I  Thorbjörntorps  by  är  ! 

gäslgifveri.  —  Adress:  Falköping. 
Thoresta,   Tovresta  (i  1825  års  jor-   i 

debok),  ett  frälse-säteri  af  7  mtl,  beläget 
i  Lossa  socken,  Bro   härad  och  Uppsala 

län,    4    mil    frän    Stockholm,    4*2    mil 
från    Uppsala.    3',.^    mil  från  Enköping 
samt  l^'o  mil  frän    Sigtuna,    vid  Mäla- 

rens   norra    kust,    längs    dess    stränder, 
som  sträcka  sig  ifrän  Norra  Björkfjärden, 
vid  Kalmarsund,  längs  med  Kalmarvikens 

hela  östra  och  norra  sidor  förbi  lastage- 
platsen    och    torpet    Kalmarsand,     som 

ligger    vid    den    nyanlagda  stora  lands- 
vägen   mellan    Tibble    och    Grans  gäst- 

gifvaregärdar.     Namnet    Thoresta,    förut 
understundom  Torresta  och  Losstorresta, 
anses  härleda  sig  antingen  derifrån,  att 
den    höjd,     hvarå     åbyggnaderna    ligga, 
tillförne  kallats  Thorskulle,    hvilken  vid 

sin  planering  innehållit  åtskilliga  märk- 
liga   fornlemningar,    eller    ock  derifrån, 

att    benämningen    eger    något   samband 
med  grefve  Torsteussons  namn ;    ty  det 

var  han,  som  på   1600-talet  genom  byte 
med    kronan    blef    egare    till    Thoresta, 
hvilket    förut    omkring   år  1574  tillhört 

slägten  De  la   Gardie,    men   vid   reduk- 
tionen   blifvit    indraget     och    hörde    på 

1700-talet  till  Säbyholra,  som  innehades 
af    friherrliga    familjen  Posse,     Vid  arf- 
skiftet  år  1782  efter    friherrinnan  Anna 

Christina    Posse,   född  Fleming,  delades 

tastigheterua    (hvaribland    18^/^    mantal 
säteri)  i  4  lotter,    af  hvilka   2:ne,  neml. 
Thoresta  och  Stora  Ullevi  säterier,  9% 
mtl,  tillföUo,  genom  lottuing,  fröknarna 

Maria  Hedvig    och    Maria  Posse.      Tho- 
resta egdes  derefter  af    kaptenen,  baron 

Christer    Lindorm    Posse,    som  år  1792 

sålde    detsamma    till    sin    måg,  hofmar- 
skalken    grefve    Knut    Posse   till  Svanå. 
Ar  1796  inköpte    samma    baron    C,  L. 
Posse  Stora  Ullevi  af  baron  Axel  Posses 

arfvingar,    Magnus    Posse    och  Fredrika 
Ulrika  Stenbock,  hvarefter  jemväl  detta 
säteri   öfvergick  till  ofvannämnde  grefve 
Knut  Posses  ego.  Han  bortbytte  år  1801 

begge  säterierna  m.  m.  till  öfverste-löjtn. 
grefve    Axel    Cronhjelm   mot  fastigheter 
å  Blasiiholmen  i  Stockholm,     Ar    1806 

såldes    egendomen    (öVg    ™tl    Torresta) 

till    ryttmästarcn    David    Gudmund  Silf- 
verstolpe.     Åren    1812    till   1839  egdes 

Thoresund. 

5%  mtl  frälse-säteri  Thoresta  jemte  4 
mtl  fr.-säteri  Ullevi,  2  mtl  fr.  Spånga 
inom  Bro  socken,  af  general-majoren 
Johan  Bergenstråle,  som  sistnämnda  år 
sålde  denna  egendom  till  nuvarande  (år 
1863)  innehafvaren,  departementschefen 
i  kongl.  generaltullstyrelsen,  Isr.  Tauwon; 
denna  del  af  säteriet,  som  i  1863  åra 
bevillning  var  taxerad  till  138,000  rdr 

rrat,  har  manbyggnad  på  en  kulle,  om- 
gifven  af  trädgård  och  parker  med  löf- 
träd,  hvaribland  åtskilliga  bokar  före- 

komma. Rundt  omkring  denna  kulle 

äro  åkrar  och  ängar  uti  oafbrutet  sam- 
manhang belägna,  och  dessa  begränsas 

till  större  delen  af  skogen  samt  betes- 
hagar med  björk.  En  ifrån  Thoresta 

något  aflägsen,  å  Stora  Ullevis  område 
befintlig  nyodling,  Shjttängen  kallad, 

omkring  180  tid,  är  afsedd  till  en  sär- 
skild utgård. 

Egendomen,  som  namnes  bland  går- 
dar, hvilka  antagit  nyare  tiders  uppfin- 

ningar och  förbättringar  i  afseende  på 
method  och  redskap,  har  en  areal,  utom 
tomter,  trädgård  och  parker,  af  omkring 

403  tid  åker,  432  td  äng,  232  tid  be- 
teshagar och  öfver  1,000  tid  skog,  eller 

tillsammans  omkring  2,100  tid.  På 

egorna  finnas  12  större  torp.  —  Andra 
delen  af  Thoresta,  1%  nitl  frälse-säteri, 
tax.  till  39,000  rdr,  tillhörde  jerate  L:a 
Säbyholm  1825  ingeniör  Löfling,  1863 
jemte  St.  och  L:a  Säbyholm  m.  fl.  tills. 

20V8  "itl,  grefve  C.  R.  Sparres  sterb- 
hus.  Dessutom  finnes  ett  annat  Tor- 

resta, af  2  mantal,  uti  Åkers  socken  af 
Hagunda  härad  och  Uppsala  län. 

Thoresund.  En  socken  i  Selebo 

härad  af  Nyköpings  län,  ensam  utgö- 
rande ett  konsistorielt  pastorat  af  2:dra 

klassen,  begränsas  i  norr  af  Mälaren, 
der  den  smala  farleden  Kolsundet  skiljer 
densamma  från  Selaön,  i  öster  likaledes 

af  Mälaren  (Gripsholmsfjärden),  i  söder 
af  Räfsnäsviken  och  Kernbo  socken,  i 

vester  af  Åkers  och  Strengnäs  socknar. 
Socknen  omfattar  50.^^  mtl,  hvara[29V24 

skatte,  11  krono  och  10'/,  frälse,  på  en 
areal  af  13,700  tid,  inberäknade  åtskil- 

liga holmar  i  Mälaren,  med  ett  taxe- 
ringsvärde 1863  af  1,180,760  rdr  rmt. 

Innebyggarnes  antal  uppgick  år  1810 
till  1,128,  år  1864  till  1,3&0.  Barn- 

undervisningen bestridcs  af  en  skollärare. 
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—   I  nordvestra  och  södra  delen  består 

landet  af  änj^strakter  eller  åkerfält  mel- 
lan bergkullar  och    omkring  små,  snart 

uttorkande  vattendrag;  i  norra  delen  är 
landet  mer  jemnt  och  odladt,  hvaremot 
nordöstra  delen,    framemot    Mälaren,  är 

uppfylld    af    berg,  hvilka   sluta  i  udden 
Thori-nshufvud.     Sjöar    finnas   i  mängd, 

men  de  flesta  små;  de  största  äro  //</■- 
resta-sjön,    Bre.rna-,    Mar-    och    ilvarn- 
sjöarne.      Skog    finnes,    ehuru    betydligt 

medtagen,  till  husbehof.    Hädande  jord- 
månen är  lera;  men  på  flera  ställen  är 

marken  ända  till  ytterlighet  stenbunden. 
Åkerbruk  och  fiske    äro  hufvudnäringar. 
Till    gästgifvaregården    och    tingsplatsen 
Sundby    leder    en    väg  från    vester  från 
Strengnäs  och   en  frän  söder,  vid  hvilken 
kyrkan  är  belägen,  1  mil  frän  Mariefred 

och  74  mil  från  gästgifvaregården.  Kyr- 
kan är  mycket   gammal,    byggd  af  grå- 
sten  på   fordoradags   vis.     Ett  gammalt 

träsnitt  sitter  öfver  altaret,  försedt  med 

en  sol  ofvanför;    men  den  egentliga  al- 
tartaflau  är  yngre,  ett  verk  af  v.  Breda. 
Predikstolen  är  svart  med  hvita  figurer. 
Utom  åtskilliga  träbeläten,  hvilka  enligt 
sägnen    skola    härröra    från    hednatiden, 

innesluter  kyrkan  äfven  flera  adliga  graf- 
var,  såsom  Anund  Gustafsson  Stures  till 

lläfsnäs,  död   1462,    broder  till  riksföre- 
ståndaren   Sten    Sture,    Ryningska    och 

Liljenbergska  m.  fl.  grafvar  från  sednare 
tider.     Ar  1773    åtog   sig  församlingen 

att  underhålla  Sturens  graf  emot  en  er- 
sättning af  1,200  daler  kopparmynt. — 

Flera  fornminnen   förefinnas  inom  sock- 
nen,   såsom,    en    runsten  vid  Harby,  en 

mängd  grifthögar  vid  Wånga,    der  man 
torde    återfinna    en  gammal  valplats.     I 

dessa  högar  hafva    funnits  sporrar,  stig- 
byglar,   hästskor    och    förrostade    värjor 

samt  ett  svärd,  som  förskrifver  sig  från 
sednare    tider,  1  aln    14   tum    långt,  2 
tum    bredt.     Det    är    väl    arbetadt   och 

prydt  med  flera  sirater  samt  bokstafveu 
F.   3.    (förmodligen    Fredrik    III)    med 

kongl.   krona.     Vid    Herresta  och  W ax- 
äng  finnas  lemningar  efter  borgar.    Om 
Gapaberget  i  närheten  af  Björkeby  säteri 
berättar  folksägnen,   att  der  skall  finnas 
en  stor  skatt  gömd;  skattgräfvare  hafva 

ej  heller    saknats;    det   berättas,  att  öf- 
verste  Cronstedt,    som  dog  på  Björkeby 

1811,  använde  mycket  arbete  på  spräng- 

ning och  gräfning,    ehuru    det  gick  ho- 
nom   som    de  flesta  skattsökare.    Pä  eit 

annat  ställe  fann    en    kronoskogvaktare 
år  1862  i  jorden    en   knapp  af  massivt 
guld,  utan  alla  orneringar,    vägande   17 
lod  eller  68    dukater.     I  samma  täppa, 

der  detta  fynd  gjordes,  hittades  för  flera 
år  sedan  en   gröfre    ̂ uldpjes,  i  form  af 

en    8,    hvilken    dock    upphittaren    ned- 
smälte.  Ännu  vigtigare  minnen  anknyta 

sig  till  det  i  denna  socken  belägna  gamla 
Sture-     och     Wasagodset     liä/snds,     om 

hvilket  vi   på   dess   ställe    nämt.    Egen- 
domen   Herrestad,    2    ratl     frälse-säteri, 

med  underl.  gårdar,  utgörande  18,-J  till 
11%  förmedl.    mtl    af  olika  natur,  har 
särskild    artikel.     På    «Ista»,    nu    Hista 

säteri    bodde    i    början  af  1700-talet  en 
bonde,    hvars    son     Ericus     Isberg    biet 

prost  1740  och    var    farfader  till  presi- 
denten i  Svea  hofrätt  Carl  Erik  Isberg, 

hvilken  blef  adlad,  men  sjelf  slutade  sin 
ätt,  då  han  barnlös    dog   1856.     Denna 
gård  namnes  först   1330,    då  2  öresl.   i 
»Hesta»  pantsattes  af    Lars  Jonsson  till 
biskop  Styrbjörn  i  Strengnäs.   Björkeby, 

beläget    nära    Marsjön,  2  ratl  kr.-säteri, 
är  öfverste-löjtnants-boställe  sedan  1693; 
före  reduktionen    var   gården  frälse  och 
tillhörde    då    slägten    Liljeqvist.     Bland 
öfriga  gårdar  inom  socknen  må  nämnas: 
Okna,   1   mtl  krono,  pastors-boställe,  väl 
bebygdt    med    en   stor  och  vacker  träd- 

gård, hvarunder    lyder    allt  sedan   1639 

Karluuda  V3  mantal ;   Kavlkv.lle,  ̂ /^  mtl, 
komminister-boställe  sedan  1736;  Wånga, 

'^l^  mtl  krono,  länsmans-boställe,  hvarest 
ganska   stora    och    kostsamma    nyodlin- 

gar i  den    ovanligt   stenbuudua    marken 
vittna  om  innehafvaréns  nit  och  förmåga: 

Qvicksta,   1    mtl  frälse,    har    varit  herre- 
säte under   15-  och   1600  talen  och  till- 

hörde omkring   1640    slägten  Qveckfelt, 

är  numera  med  underl.   V  ̂  mtl  sk.  Moss- 
torp jerate  4  torp    värderad  till   75,000 

rdr;    Enehy,    Lilla   och   6'lora,   lV._,   mtl, 
med  underlydande  Ulfsberga,  1  mtl  sk., 

Åkerby,  ̂ ,\  d:o,  och  Girista,  Ig  d:o,  ett 
gods;  Ulriksbcnj,  se  särskild   art.;    Waj:- 
ämj,  Yj  ™tl  sk.,  var   1678  doneradt  till 

i    Böumau,   derefter  reduceradt,  utgjorde  år 

1863  med  ̂ '^  Jätteberga  ett  gods;  Norru>j, 
I   3  mtl  fr.,  förr  henegärd,  lyder  nu  till  en  del 

under  Mälsåkers  gods;  Gcf-ta,  3V2  ™t',  ly- 
der under  Låsta  i  Strengnäs  socken. 
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Thorhamn,  Torrum,  en  socken  uti 
Östra  härad  af  Carlskrona  län,  3V4  öiil 
o.  s.  o.  från  Carlskrona,  utgöres  till  större 
delen  af  eu  halfö,  hvars  flesta  heramau 
äro  belägna  vid  Saltsjön,  samt  af  en 
skärgård,  bestående  af  5  bebodda  och 
flera  obebodda  skär,  hvaraf  nämnas:  Gräs- 

holmen, "Windelskärs-holmen,  Ytterön, 
Långörn,  med  hamn.  Ungshär,  Inlängan, 

Utlänyan  med  god  sandmylle-åker,  Häst- 
holmen med  något  skog,  hvarpå  för  öfrigt 

råder  brist;  den  odlade  jorden  har  mest 

sandjord.  Areal  13,145  tid  (0,56s  4V.- 
mil  =  73,612  qv.ref);  26%2  mtl  skatte, 
Vo  krono,  taxerade  med  lägenheter  till 

805,066  rdr;  3,450  inbyggare.  —Utom 
åkerbruket  linnes  indrägtigt  fiske,  isyn- 

nerhet af  ål;  god  höbergning  förorsakas 
af  tången,  som  hafvet  uppkastar  vår  och 
höst;  på  Utktippan,  en  märklig  ö,  4  mil 
från  stranden,  beväxt  med  ovanligt  långt 

gräs,  skjutas  skalar,  der  finnes  ock  Ble- 
kings enda  lyrinrättniug.  Fyrbyggnaden, 

af  sten,  är  befästad  och  har  två  torn, 
af  hviika  det  norra  är  äranadt  till  tele- 

graf-inrättning. I  det  södra,  med  en 
lanternin,  finnes  fyrapparaten,  bestående 
af  sex  reverberer.  Betjeningen  utgöres 
af  en  fyrmästare,  en  fyrvaktare  med  sitt 
biträde.  —  Sedan  år  1857  finnes  en  för- 

ening i  andamål  att  genom  försäkring 

bereda  ersättning  för  fiskredskap  som  ge- 
nom storm  eller  olycka  under  vräkning 

i  sjön  förloras  eller  skadas.  —  Socknen 
utgör  med  Sturkö  ett  konsistorielt  pa- 

storat af  3:dje  klassen  inom  Lunds  stift. 
Kronotionde  utgår  med  64  kub. fot  9 
k:nr  69  tum  råg,  59  kub.fot  9  k:r  85 
tum  korn.  —  Flera  fornminnen  finnas, 
såsom  offerstenar,  ättehögar,  ristning  på 
en  berghäll,  Hästhallen  kallad,  förestäl- 

lande en  skärgårdsflotta.  —  Hemman  och 
gårdar:  Gullholmen,  Orranäs,  Attanäs, 

V12  ™tl  Brunåkramåla ;  1%  skatte,  y, 
krono  i  Thorhamns  by,  innehafves  af 
kyrkoherden.  V4  mtl  Maren  välbebygdt 
med  qvarn;  Stora  och  Lilla  Hammar, 
Rom;  Svarthalla;  Sandhamn;  V2  n^tl 
Möckleryd;  väderqvarnar  finnas  vidare  på 
Bredäng,  Gisslevik  och  Thorhamn  byars 
egor.  —  Adress:  Carlskrona. 

Thorsberga,  ett  mtl  krono,  militiae- 
boställe,  l^/j  mil  från  Eskilstuna,  i  Sten- 
qvista  socken  af  Östra  Rekarnes  härad, 

Nyköpings  län,  var  pA  1600-talet  done- 
radt  till  Masenbach  och  reducerades  seder- 

mera från  S.  Francks  arfvingar.  Gården 
innehafves  nu  af  tredje  majoren  vid 
Södermanlands  regemente.  I  samma  soc- 

ken ar  beläget 

Tliorsberga,  1  mtl  fr.,  namnes  16S(J 
såsom  tillhörigt  Ulf  Bonde,  egdes  i  början 
af  detta  århundrade  af  Eisell,  år  1850 

och  1863  af  Joh.  Ilasselgren,  jemte  un- 
derlydande iVs  rot^l)  h varibland  Övarntorp 

'/^  mtl  frälse;  har  qvarn  och  såg. 
Thorsborg,  den  märkvärdigaste  a! 

Gotlands  alla  befästningar,  ligger  nära 
midten  af  landet  i  Kräklingbo  socken, 

Vg  mil  frän  kyrkan  på  en  tvärbrant 
klipphöjd  af  omkring  200  fots  höjd, 
hvaruppå  finnes  ett  fält  af  4,000  fots 
så  väl  längd  som  bredd ;  från  höjden  kan 
man  räkna  inemot  30  kyrkor.  Här  skall 
kämpen  Thore  förskansat  sig,  hvilken  vid 
landets  öfverbefolkning  var  bland  det 
antal,  som,  enligt  på  landsting  fattadt 
beslut,  blifvit  genom  lottkastning  utsedt 

att  draga  ur  landet.  Fornforskaren  hän- 
visas till:  ̂ >0m  Gotlands  äldsta  fornlem- 

ningar  af  C.  Säve  i  Annaler  för  Nordisk 
Oldkyndighed  og  Historie.  Kjöbenhavn, 

1852.     Sid.  130— 170." 
På  norra,  östra  och  vestra  sidorna  äi 

berget  så  brant,  att  det  är  nästan  otill- 
gängligt, men  på  södra  sidan  sluttar  det 

sagta  utför  och  här  är  det  också  som 

murar  varit  uppförda  för  att  hindra  till- 
trädet. På  platån  finnas  åtskilliga  vatten- 

samlingar, som  aldrig  uttorka. 
Thorsby,  herregård  med  jernbruk  uti 

Fryksände  socken  af  Fryksdals  härad  och 
Carlstads  län,  är  belägen  vid  norra  ändan 
af  Frykens  vestra  strand,  nära  invid  den 
s.  k.  Brunnsdalen,  en  liten  täck  träd- 

grupp, som  omgifver  en  mineralkälla, 
derinvid  hufvudbyggnaden  höjer  sig  med 
fullkomlig  öfversigt  af  hela  nejden  pä 
vestra  sidan  om  den  höjd,  som  kröncs 

af  kyrkan;  nedanföre  har  man  trädgår- 
den, vattendraget,  de  dyrbara  och  för- 

träffliga verkstäderna,  skolhus  och  arbt  ■ 
tarebostäder,  samt  något  längre  bort  deu 

trefliga  prestgården.  Thores  by  —  såsom 
Fernow  skrifver  namnet  —  är  en  af 
häradets  äldsta  gårdar  och  skall  blifvit 
uppkallad  efter,  en  jätte  vid  namn  Thor( , 
som,  enligt  Fernows  förmenande,  varit 
Thori  Jotun  af  Werma,  hvilken  lefvat 

samtidig  med  Olof  Trätelja  och  enligl 
sägnen  ligger  begrafven  i  ett  stenkumniei 
invid  Fryken,  1  mil  från  Thorsby,  derur 
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man  ock  på  1700-talet  uppgräft  sju- 
qvarters  långa  benpipor  efter  en  men- 
niska.  Jernbruket,  uppiordt  på  1690-talet, 
består  af  2  laneashire-,  1  franche-comté 
härd  (eller  enl.  tax. längden  af  6  härdar 
och  6  hamrar),  är  taxeradt  till  60,000 
rdr,  Wälsfors  manufakturverk  med  2:ne 
stockar  för  spiksraid  ning  och  en  stock 
för  knippjern,  tegelbruk  (tax.  till  45,000 
rdr  rrat),  Astebyhohns  sågverk  med  2:ne 

ramar,  mjölqvarn  för  5  par  stenar;  landt- 
cgendomen  utgöres  af  {'{'^^jj  nitl  skatte 
eller  288  öre  16  pgr  s:mt  Thorsby  samt 
1,099  öre  23  pgr  s:mt  i  andra  hemman, 
på  egorna  finnas  värdshus  och  faktori, 
allts.  är  tax.  till  322,841  rdr  rmt.  Att 
tredje  priset  vid  tionde  landtbruksmötet 
år  1862  tillerkändes  en  hingst  af  norsk 
race,  4  år  gammal,  härifrån,  torde  äfven 

få  omnämnas.  —  Folkmängd  378  per- 
soner. Under  året  1864  har  statsanslag 

lemnats  för  anläggning  af  båtled  jämte 
slussar  från  bruket  till  Östmarks  kyrka 
mellan  sjöarne,  Kläggen,  Flaten  och  Kilen. 
Thorsby  hammare  med  2  härdar  egdes 

på  1790-talet  af  brukspatron  Schröder  och 
grossli.  Hahl;  år  1863  egdes  hela  godset 
af  grossh.  L.  &  A.  W.  Lewgren  i  Göteborg. 

Thorsby,  Thorisboejar,  pastorat,  inne- 
fattande Thorsby,  Harestad  och  Lycke 

socknar,  utgör  södra  spetsen  af  Bohus 

läns  fasta  land.  —  Thorsby  socken,  be- 

lägen raidt  i  pastoratet,  3V2  "^^il  f''än 
Göteborg,  IV2  ̂^^^  frän  Kongelf,  hör  till 
Inlands  Södra  härad  af  Göteborgs  och 
Bohus  län;  areal  10,158  tid  =  56,883 
qv.ref;  SöVo  mtl  skatte,  4V2  krono,  7V2 
frälse;  c:a  2,630  inneb}'ggare.  Trakten 
bergig ;  i  söder  stupar  bergsryggen  Korse- 
berget  brant  i  sjön ;  i  allmänhet  skoglös, 
förträfflig  jordmån.  Åkerbruk  hufvud- 
näring;  fiske  och  sjöfart  binäringar.  — 
(Cratijegus  oxyacanta  växer  vildt).  Ny 

kyrka,  byggd  på  1850-talet;  den  gamla 
var  enligt  sägnen  den  äldsta  i  orten,  med 
en  uråldrig  dopfunt  af  sten,  21  tum  hög, 
12  tum  djup.  Af  hushållningssällskapet 
äro  (1864)  till  folkundervisningens  be- 

främjande utdelade  100  rdr  rrat.  Forn- 
minnena äro  bautastenar,  spår  efter  be- 
fästning, Kongsholmen;  Högasiind,  som 

antages  vara  det  Aitga  eller  Haugasnnd, 
der  Hroe  Skjalge  är  1,020  dräptes  af 
Eivinder  Urarhorn;  stenrör  på  Höghol- 
raen;  härtill  får  äfven  räknas  allmänna 

sägnen    om    socknens    uppkallande  efter 

en  betydande  raan  under  hednatiden,  Thore 
Bräck,  som  lefvat  i  fejd  med  en  annan 

höfding  på  Hisingen,  Olof  Häst.  Thors- 
by prestgård,  '/.^  mantal,  i  sambruk  med 

V2  skatte  Mathariimar  och  '/♦  f''-  Lilla 
Skär.  —  Brunskär,  bebodt  af  fiskare.  — 
Lerlycke,  1  mtl,  Thorsby,  1  mtl,  Glöskär 
häradshöfdingbostjille.  —  Treman  Mel- 
langård,  1  mtl  sk.,  hospitalsheraman,  do- 

nerades Kongelfs  hospital  i  slutet  af  17:de 
seklet.  Staby,  fordom  klosterheraraan. 

Sjöhåla  by,  1  fr.  Toftn.  —  Adr.:  Kongelf. 
Thorshag,  bomullsspinneri,  chemiskt 

blekeri,  raekaniskt  väfveri  för  segelduk 
och  klädesfabrik,  uti  Qvillinge  socken, 
Bråbo  härad  och  Linköpings  län,  äro 
uppförda  å  V3  mtl  skatte  Thorshags  egor 
vid  foten  af  Kolmorden ,  nära  Nedra 

Glotterns  utlopp,  invid  landsvägen  till 
Eskilstuna,  1  mil  frän  Norrköping.  Bom- 

ullsspinneriet med  5,000  spindlar  är  an- 
lagdt  1845  af  numer  aflidne  grosshandl. 
Hjalmar  Leopold,  som  inköpte  hemraanet 
Thorshag  från  Stens  bruksegare,  och  hvil- 
ket  förut  lydt  under  Krusenhof;  taxerades 

1863  till  "^137,970  rdr  rmt,  sjelfva  hem- manet Thorshag  till  40,000  rdr  rrat;  år 
1862  års  tillverkning  var  771,259  U 
garn.  Vid  klädesfabriken,  anlagd  1864, 

tillverkas  årligen  c:a  50,000  fot  ylleväf- 
nader;  mekaniska  väfveriet  är  anlagdt 
1861.  Alla  fabrikerna  voro  åsatta  en 

bevillningsafgift  för  inkomst  (år  1863)  af 

78V2  i^dr.  Till  brännmaterial  användes 
torf,  hvaraf  på  stället  tillverkades  1861 
c:a  4,800  tunnor.  Egendomen,  hvartill 
äfven  höra  qvarn  och  såg,  och  der  i 
sednare  åren  blifvit  uppförda  präktiga 

byggnader,  hvaribland  talrika  arbetarebo- 
städer, och  smakfulla  parkanläggningar 

gjorda,  eges  af  grossfl.  Gustaf  Eklund. 
Vid  godset  finnes  äfven  en  väl  ordnad 
fabriksskola;  folkmängden  är  1863:  144 

personer. Thorshammar,  Ett  manufakturverk 

i  Norbergs  socken  och  härad  af  Westerås 
län,  anlagdt  1859. 

Thorshälla.  Lappstad,  M  55  bland 
rikets  städer,  belägen  vid  Eskilstuna  å, 
till  största  delen  på  åns  vestra  sida,  V4 

mil  från  dess  utlopp  i  Mälareviken  Blac- 
ken, 9V8  niil  från  Nyköping  samt  llVg 

mil  landväg  och  lOVo  ̂ il  sjöväg  från 
Stockholm.  An,  hvilken  här  kallas  Thors- 

hällaån,  är  segelbar  nedanför  och  ofvan- 
för   staden,    men    har    här    fiera    fall   af 
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tillsamraaiiii  19  fots  höjd.  Genom  det 
s,  k.  Eskilstuna  kaualbolags  åtgärder  är 
sjöfarten  dock  sedan  1860  genom  kanal 
och  slussar  obehindrad  ända  fram  till 

Eskilstuna,  och  torde  det  ej  dröja  länge, 
innan  den  länge  påtänkta  fortsättningen  af 
denna  kanal  blir  satt  i  verket,  hvarigenom 
direkt  kommunikation  åstadkommes  mel- 

lan Mälaren  och  Hjelmaren.  —  Det  namn, 
hvarunder  staden  först  förekommer,  är 
Thorshargr,  hvilket  antyder,  att  platsen 
sannolikt  varit  bebygd  redan  under  he- 

dendomens tider,  måhända  varit  ett  åt 
Thor  helgadt  offerställe,  ehuru  dess  första 
kända  privilegier  som  köpstad  utfärdades 
af  kon.  Birger  Magnusson  är  1317.  Efter 
öfvergången  plundring  och  brand  af  Hätte- 
bröderna  år  1390,  bekräftades  privilegi- 

erna af  kon.  Albrecht  och  Kristoffer, 
af  Svante  Sture  1505  och  af  hertig  Carl 
1593.  År  1604  erhöll  staden  i  viss 

mån  stapelstadsrätt;  men  denna  upphörde 
genom  ordinautsen  af  1636.  Staden  har 

i  sitt  vapen  konung  Olofs  bild  med  riks- 
globen och  en  bila.  Under  medeltiden 

var  staden  förnämligast  bekant  för  sina 

qvarnar,  hvilka  lönande  inrättningar  klo- 
ster och  andliga  gillen  förstodo  att  till- 

skansa sig.  Af  gillen  synas  här  under 
katholska  tiden  hafva  funnits  icke  min- 

dre än  tre  stycken,  nemligen,  S:t  Xicolai, 
S:t  Olofs  och  de  helga  jungfrurs.  Stadens 
handel  har  också  varit  högst  betydlig, 

då  den  under  medeltiden  utgjorde  stapel- 
platsen för  hela  Xerike  och  egde  egna 

fisklägen  i  Norrland  vid  Grundsunda; 
och  fortfor  Norrlandsiisket  ända  in  på 

1700-talet.  Under  hertig  Carls  omsorgs- 
fulla vård  uppblomstrade  jemväl  stadens 

industri  till  en  förut  okänd  höjd;  under 
hans  tid  anlades  en  kanal  af  strömmen 

genom  hvilken  Nyby  bruk  har  sin  vatten- 
tillgång ;  ända  till  medlet  af  1600-talet 

räknades  hela  Eskilstuna  under  Thors- 

hälla, och  dess  borgare  förbjödos  ännu 
1647  och  1649  att  handla  med  allmogen 
utom  den  sednare  stadens  tullar;  tills 
mot  slutet  af  1700-talet  hade  Eskilstuna 

också  gemensam  borgmästare  med  moder- 
staden Thorshälla.  På  15  och  1600-talen 

hade  staden  säkert  två  borgmästare;  kan- 
ske i  äldre  tider  till  och  med  tre.  Nu 

utgöres  stadsstyrelsen  af  en  borgmästare 
och  4  rådmän.  Med  Eskilstunas  upp- 

komst och  utvidgningen  af  Carl  Gustafs 
stads  faktori  var  stadens  lif  förbi;  rörel- 

sen drog  sig  småningom  till  den  yugn- 
friskare  och  lifligare  staden,  så  att  Thors- 

hälla numera  är  endast  en  skugga  al 

hvad  det  förr  varit,  utan  några  stads- 
raannanäringar  och  numera  icke  ens  sju- 

hamnen för  Eskilstuna,  så  att  jordbruket 
blifvit  dess  innebyggares  förnämsta  syssel- 

sättning. Efter  en  1798  timad  brand, 
då  56  gårdar  afbrunno  och  337  personer 
blefvo  husvilla,  har  staden  till  sitt  yttre- 
så  till  vida  undergått  förvandling,  att 

den  blifvit  något  mer  regelbundet  be- 
bygd samt  torg  och  gator  blifvit  rakare 

och  bredare.  Af  de  tre  gator,  som  på 
längden  gå  genom  staden,  är  Långgatan 
den  längsta,  omkring  1,000  alnar;  några 
korta  tvärgator  från  öster  till  vester  hafva 
en  längd  af  2  till  500  alnar.  Stadens 
enda  stenhusbyggnad  är  kyrkan,  hvilken 
den  har  gemensam  med  landsförsamlingen, 
i  förening  med  hvilken  staden  utgör  ett 
konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen. 
Kyrkan,  af  betydlig  ålder,  tillbygd  1612, 
har  82  alnars  längd  och  29  alnars  bredd 
samt  ett  högt  spetsigt  torn,  hvars  spira 
synes  vida  omkring,  af  153  alnars  höjd. 
Rådhuset  uppbyggdes  1834.  För  öfrigt 
finnas  apothek,  postkontor,  tullkammare 
m.  m.;  ortens  provincialläkare,  som  förr 
varit  här  bosatt,  har  nu  förflyttats  till 
Eskilstuna,  hvaremot  staden  förskaffat  sig 
egen  stadsläkare.  Den  redan  i  förd  na 
tider  bekanta  Thorshälla  qvarn,  belägen 
vid  midten  af  stadens  vestra  sida,  hör 
dock  till  landsförsamlingen,  likasom  Nyby 
bruk  i  vester  och  f  d.  Holmens  bruk  i 

sydost.  Till  hvilken  grad  stadens  handel 
och  näringar  aftagit  syns  bäst  deraf,  att 
1781  räknades  28  mästare  i  olika  yrken, 
1825  funnos  21  mästare,  1845  endast  19 
med  26  biträden,  1860  och  1863:  15 
mästare  med  25  biträden.  Sistn.  år  funnos 

här  dock  1  krit-  och  bresiljefabrik,  som 
sköttes  af  blott  en  person,  samt  2  smidcs- 
fabriker  med  58  arbetare  och  3  handlande. 

För  sjöfarten  funnos  här  1781:  8  fartya. 
1832:  6  och  1851  endast  4  af  tillsa\n- 
mans  121  läster,  hvartill  dock  kommo 

2  ångfartyg  af  tillhopa  14  läster.  För- 
nämsta näringen  är,  som  sagdt,  jordbruket, 

ungefär  motsvarande  stadens  behof  Jord- 
egorna,  som  dels  äro  stadens  urgamla 
egendom,  dels  tillkommit  genom  köp  eller 
arrende,  äro  ej  fördelade  mellan  tomterna, 
utan  egas  af  stadsboerna  i  mindre  eller 
större    lotter,    som  gä  i  köp.     Ar  1847 
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Ijpräknndes  201  ttinnois  utsiide  af  spimn- 
miil  ocli  jordfrukter.  Stadens  omrAde 

utgöres  af:  stadsplan  25  tid  24,8  kappl.; 
åker  oob  äng,  triJdgärdar  m.  m.  802  tid 
22,6  kpl.;  skog  och  betesmark  403  tid 
0,3  kpl.;  impedimentcr  30  tid  29  kpl.; 
summa  1,342  tid  12,7  kpl,  och  är  jor- 

den å^att  9%  mantal.  Af  stadens  103 
tomter  äro  90  bebyggda.  Staden  Lar  ett 
fattighus,  och  utgjorde  fattigvårdens  in- 

komster Ar  1860:  1,074  rdr,  hvaraf  21 
personer  erhöllo  fidl  försörjning  och  5 
personer  fingo  understöd.  Inbyggarnes 
antal  uppgick  1781  till  634  personer; 
år  1810  till  541,  1850  till  630,  1860 
till  806  och  1864  till  874,  och  befinner 
sig  således  numera  i  en  jemn  om  ock 
sagta  tillväxt. 

Thorshälla  landsförsamling  i  Westra 
Rekarne  härad  af  Södermanland,  begrän- 

sas i  norr  af  Blacken  och  Wäsbyviken, 
två  fjärdar  af  Mälaren,  i  öster  af  Wallby 
och  Kloster,  i  söder  af  Fors  och  Kåby, 
i  vester  af  Tum  bo  socken  samt  genom- 
flytes  af  Eskilstuna-ån,  på  hvars  östra 
sida  dock  endast  en  obetydlig  del  af 
socknen  är  belägen.  Socknen  omfattar 

15  mtl  skatte,  5V8  mtl  krono  och  13V4 
mtl  frälse  på  en  areal  af  0,789  qv.mil 
och  liar  en  längd  af  1  mil  i  norr  och 
söder  och  en  bredd,  oravexlande  mellan 

%  och  'I3  mil.  Folkmängden  utgjorde 
1805  ett  antal  af  617,  år  1850:  980 

och  1864:  1,072  personer.  Den  segel- 
bara Eskilstuna-ån  omgifves  af  jemna, 

ofta  sidländta  stränder,  men  samraan- 
tränges  vid  Thorshälla  stad  genom  höga 
bergsklyftor  till  flera  forssar  af  omkring 
20  fots  fall,  vid  sidan  af  livilka  går  en 
annan  ursprungligen  genom  konst  an- 

lagd gren  af  ån  med  ett  fall  vid  Nyby. 
För  öfrigt  finnas  icke  några  egentliga 
berg,  utom  vid  stranden  af  Mälaren,  der 
bergen  vid  Wäsbyviken  bilda  en  icke 
obetydlig  skogstrakt,  sträckande  sig  ifrån 
staden  till  socknens  vestra  gräns.  Jord- 

månen är  för  det  mesta  lerjord,  stundom 
å7ven  sand  och  mojord.  Landsvägen  från 
Stockholm  öfver  Thorshälla  går  genom 
socknen  hufvudsakligen  i  rigtning  från 
öster  till  vester.  I  ecklesiastikt  hänse- 

ende utgör  denna  socken  annex  till  Thors- 
hälla stad,  med  hvilken  den  äfven  har 

gemensam  kyrka.  Icke  fa  fornminnen, 
såsom  ättekullar,  runstenar  m.  m.  före- 

finnas inom    socknen   och    vittna  om  en 
VII. 
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tidig  odling  i  denna  trakt.  Folkunder- 
visningen bcstrides  i  en  egen  skola, 

hvilken  äfven  eger  eget  skolhus  med  ända- 
målsenlig skolsal.  —  Sockenbibliothek 

finnes.  Utom  åkerbruk  och  något  fiske 
i  Mälaren  (laxfiske  i  ån),  sysselsätter  äfven 
manufakturrörelse  och  annan  industri  en 
icke  obetydlig  del  af  socknens  inbyggare. 
Sålunda  finnes  här  ett  jernverk  vid  Nyby 
egendom  (om  hvilken  särskild  art.),  be- 

stående af  valsverk  och  ugn  med  240 
sk(l  privilegieradt  stålsmidc,  samt  härd 
och  hammare,  och  dessutom  flera  qvarnar. 
Egendomar,  utom  Nyby,  äro  Wusby,  3 
mtl  frälse  med  underlydande  l^g  mtl 
Mälby;  Brunsta  1  mantal  skatte-säteri, 
Bjällersta  1  mtl  krono,  prestgård  (namnes 
såsom  sådan  redan  1357);  Harsta,  2 
mtl  frälse;  Ekcby  2  mtl  frälse  med  % 
skatte  Löth;  Ukna,  Säby  och  Söderby ; 
%  Dalby  är  furirsboställe.  Thorshälla 
qvarn,  belägen  strax  invid  staden,  med 
8  par  stenar,  har  varit  kyrko-  och  kloster- 

gods, derefter  krono,  men  sedan  1737 
skatte  och  befinner  sig  numera  i  ett 
skick,  som  ingalunda  mot.svarar  tidens 
fordringar,  ehuru  den  mycket  anlitas  af 
ortens  allmoge;  i  granskapet  har  Holmens 
bruk,  äfven  kalladt  Sven  Mölnians  ham- 

mare, legat;  men  dess  privilegier  öfver- 
flyttades  1816  på  Nyhamraaren  i  Heds 
socken  af  Westerås  län. 

Thorsjö,  herregård  uti  Solberga  soc- 
ken af  Wemmenhögs  härad  och  Malmöhus 

län,  belägen  iVo  mil  fi'än  Ystad  i  en 
slätt-trakt,  omgifven  af  trädgård  och  en 
liten  park,  är  från  äldsta  tider  bekant 
genom  de  långa  processer,  som  mot  slutet 
af  1400-  och  nära  pä  under  hela  1500- 
talet  fördes  om  denna  gård;  i  sednare 
tiden  är  den  bekant  för  det  der  förvarade 

archivet,  som  innehåller  inånga  för  vår 
nyare  historia  vigtiga  handlingar. 

Äldsta  dokumentet  rörande  Thorsjö, 
om  hvilket  man  har  kännedom,  är  ett 
bref  af  år  1445,  utfardadt  af  Metta  Jöns- 
dotter  Due,  Lyder  Kabels  enka,  genom 
hvilket  hon  öfverlåter  sina  gods,  deribland 
Thorsjö  by  och  gård  åt  Knut  Truidson 
Hasse  till  Örtofta,  Folmer  Knob  och 
Johan  Oxe,  af  hvilka  den  sednare  slut- 

ligen blef  ensam  egare  till  Thorsjö.  På 
1500-talet  befinnes  Oxeslägten,  Eskil  Gjöe, 
erkebiskop  Birger,  domkapitlet  och  kro- 

nan haft  delar  i  gärden;  det  var  under 
denna    tid,   som    ofvannämnda    processer 

3 
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utfördes.  Mot  slutet  af  lG50-talet  till- 

hörde gården  Erik  llardeuberg  Gylleu- 
stjerua  till  Svaneliolm,  koin  genom  gifte 
tili  Wilhelm  Julius  Coyet,  frän  hvars 
slägt  godset  anses  blifvit  såldt  till  grefve 
Fritz  Lewenhaupt  Königsmarkj  hvars 

döttrar  allmänt  kallades  »comtesserna  pä 

Thorsjö»;  efter  deras  död  sälde  arfvin- 
garne  gården  1808  för  100,000  rdr  bco 
till  kammarherren  Ehreufried  von  der 

Laneken,  som  1813  sålde  den  till  hof- 

niarskalken,  gr.  Gustaf  Hamilton,  och 
denne  äter  1829  för  33,333  rdr  16  sk. 

bco  till  magen,  majoren  gr.  M.  Stenbock, 

nuvarande  egaren,  som  1832 — 40  upp- 
fört nuvarande  hufvudbvggnad,  bestående 

af  två  våningar  med  plåttak.  181  fot 
lång.  Ofverst  å  taket  är  en  lanteruin, 

hvarigenom  inre  delen  af  trappan  upp- 
lyses. Till  gården  höra  tväniie  trädgårds- 

anläggningar, hvaraf  den  äldre  innesluter 

en  kulle  med  en  ättehög,  af  folket  kallad 

wPeder  Oxes  vinberg»;  denne  Peder  Oxe 
skall  äfven  här  planterat  bigarräträd  och 
anlagt  karpdammar. 

Thorsjös  förnämsta  dyrbarhet  är  det 
här  befintliga  Stenboekska  arrhivet,  det 

största  enskilda  i  Sverige:  dessutom  fin- 
nes här  ett  bibliothek  af  omkring  8,000 

nummer,  skänkt  af  prinsessan  Sofia  Al- 
bertina med  vilkor  att  tillfalla  Uppsala 

akademi,  då  Stenboekska  familjen  går  ut; 
en  tafvelsaraling  af  142  nummer,  en 

antiqvitets-samling,  hvarförutan  finnes  en 
samling  af  vapen,  egyptiska  fornsaker, 

chinesiska  och  sachsiska  porcellainer,konst- 
svarfverier  af  Magnus  Stenbock  under 

hans  fångenskap  m.   ra. 

Thorsjö  frälse-säteri  al  3^'o  mantal, 
förlagdt  från  Örsjö  till  Solberga  socken 

den  19  Maj  1640,  utgör  med  9i?3n  ,^^1 
ett  gods  med  en  areal  af  1,083  tid,  af 

hvilka  738  åker;  skogen  ligger  i  Slim- 

niinge  socken.  SV^  mtl  af  säteriet,  h var- 
under brukas  499  tid,  fördelade  i  9  vångar, 

äro  jämte  3^^,vJ  mtl  fr.  Thorsjö  tax.  till 

230,000  rdr,'  öfriga  ',,  mtl  af  säteriet eges  af  bönder. 

Till  godset  höra  mejeri  och  tegelbruk ; 

god  tillgång  på  kalk,  bildad  af  multnade 

sötvattens-snäckor  och  musslor,   samt  nå-   \ 
gon   asphnlt.  I 

Thorskinge,   annex -socken  till  Fors-   I 
heda  pastorat  uti  Westbo  härad  af  Jön- 

köpings län,  omfattar  med  %  rnils  längd, 

'/o   mils  Inedd,  en  areal    af   O^öco  qv.mil,    ; 

hvaraf   0,o67  vatten;    12 V2    "'tK   ''»-"af  2 

skatte,   17^  krono,  9V4  frälse.     Socknen, 
som  genomfiytes  af  Storån,  griinsar  i  söder 
till  den  fiskrika  sjön  Bolmeu;  flygsands 

fält,  år  1700  ej    öfver   40   qvadratalnar, 
innehöll   1816:   146  tid  och  var  på  1840 

talet  162  tid   I2V4  kpl.;  det  skall  hafva 

uppkommit    genom    ovarsam    gräfning  i 
en  sandkulle.      De    hemman,    som    ligr^a 

vid  sjön  och  ån,  ha  i  allmänhet   stenfria 
egor  på  sand    och    lerbotten;    men    öster 
oin  kyrkan  äro  egorna  ganska  stenbundna, 

dock  bördiga;  skog  saknas,  men  förekom- 
mer deremot  ymnigt  på  de  sednare,  äfven 

af  bok.  All  fast  egendom  är  taxerad   till 

223,600  rdr,  hvaraf  8,800  rdr  för  Slättö 

qvarn.   —   Socknen ,     som     beboddes    år 
1810  af  393,  år  1865  af  673  inbyggare 
anses  erhållit  namn  af  Thor  och  Kinge, 

som  skall     betyda    kulle    och    åsyfta    en 
nära  invid  kyrkan  belägen  offerhög,  kallad 
Thorshidleu ;  sydost    om    henne  ligga  på 

ljungheden  flera  jättekidlar,  af  hvilka  den 

största  kallas  Kungshögen.  —  Thorskingt 
var  förr  moderkyrka,  men  dömdes  genom 

Kongl.   brefvet    af  d.   22    Okt.   1696  atf 
bli  annex  under  Forsheda ,    med    hvilken 

hon   sedan    1840    har    gemensam    kyrka 
—  Pä  förutnämnda    sandfält  finner  man 

ofta  kulor,  bös#pipor,  svärd  m.   m.,  vitt- 
nande om  här  förefallna  strider.  Eörandi 

några  stenar    på    Slättö    by  utmark  för 

täljer  folksägnen    om    en   brudskaras  för- 
vandlande   uti    dessa    stenar   på  en  resa 

till  kyrkan.     På    samma    bys    egor  ligg 

58  ättekullar.    Mellan  Thorskinge  kyrka 

och  Rannäs  sjö  äro  två    stora  griftkum 
mel,  af  hvilka  det  ena  kallas  Grunnerör, 

och  går  derom   den  saga,  att  en  konung 
Thore,  som    bodde    i    Thorskinge,    hade 

en  drottning  Dana  (hvaraf  grannsocknen 
Dannäs)  samt    tvä    döttrar,   Grunna  och 
Bana.    Den  sistnämnda,  som  var  vacker 

fick  snart  friare    och   skulle  just  fira  sitt 

bröllopp,  dä  den  fula  Grunna    af  afun»! 
öfver  systerns    lycka   lockade   denna    tilj 

sjön  för  att  bada  och  der  dränkte  henne 

Grunna  skyndade  hem,  påkläddf  sig  .s\- 
sterns    bruddrägt    och    vigdes    i    hen  ne 
ställe.    Emellertid  hade  en  »fältmusikanl» 

funnit  Rånas  döda  kropp,  burit  den.samnia 
till  sin    hydda    och     började    uppstämmy 

liksånger  öfver  den  döda.    I  samma  stund 
förvandlades    Råna    till    en    välklingande 

luta.     Med  denna  gick  wmusikantenw  till 

brölloppsgården  för  att  q  vada.    Det  första 
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qvädut  jj;jorde  icke  nägot  intryck  pä 
Gniuiia  ;  mou  vid  det  andra  började  hon 
darra,  och  vid  det  tredje  föll  hon  död  till 

*olfvet.  Brudgummen  Bolmer  upptäckte 

nu  bedrägeriet  ocli  begaf  sig  pA  vikinga- 
tärder.  Efter  Kana  liar  Rånäs  bv  och 

sjö  falt  sitt  namn,  och  Grunna  ligger 

l)i-gra*vcn  i  Grunnarör.  Efter  Boliner 
iipkallades  sjön    Holmen. 

Största  godset:  säteriet  Liljenäs  (for- 
dom Bolmnäs,  Ryd  eller  Hammar)  med 

underlydande  1  nitl;  vidare  märkas  säte- 
rierna Iljelmaryd  och  FijUeryd  med  qvarn. 

—  ̂ /g  Torskinje  pastors  stom.  —  '/^ 
Tomkintje,  komministerboställe.  —  Frän 
byn  Giunmarp  har  Gunutliska  .-»lägten 
utgått.  Udda  och  yiasts  gärdar  i  Slättö 

by  påminna  —  skrifver  Wieselgreu  — 
om  Stjerneättens  Uddo  ocli  Matts.  — 
\'lress:   AVornanu). 

Thorskog,   TorsLoj,    km    bruks-    ucli 
laiidtegendom   uti  AVesterlanda  socken  af 

lidands  Torpc  härad,  Göteborgs  och  Bo- 
hus län,    väl    bebyggd,    med    3:ne  träd- 

gårdsanläggningar;   vackert    belägen  vid 

Göta  clf,   midt  emot  Gamla  Lödese,  om- 
kring 3%  mil  från  Göteborg;  utgöres  af: 

ett  jernnuinufakturverk,    bestående    af  en 

kiiipphammare   samt   9   spikhamrar  (enl.    ' 
tax.lringden  af  3,  deraf  blott  en  i  gång)    ' 
allt  uti  tre  smedjor;  af  -/s  nitl  skatte  i   ; 
Thorskog  Norrg.  i  sarabruk  med  railiti*- 
bost.   Sorg.,   1   mtl,  samt  \\  mtl  i  andra 

hemman,  2  qvarnar    med    3    par   stenar, 
tinbladig  såg  med  3  ramar  samt  bränneri; 
år  1863    var    manufakturverket   tax.  till 

24,400  rdr,  landtegendomen    till  93,200    ' 
rdr  och  öfriga  verken  till  36,900  rdr  rrat; 

♦"Ikmängd  130  personer  på  18  hushåll. 

Ar  1748  erhöllos  privilegier  å  mauu- 
lakturverket,  men  försåldes  åter  följande 
året  efter  undergången  eldsvåda,  och  i 

stället  uppfördes  1839  en  stångjernsbam- 
mare  med  450  sktt  smide,  som  dock 
1845  åter  nedlades,  och  i  stället  erhöllos 

privilegier  på  nuvaraiide  verk.  Hemmanet 
Norrg.  är  löst  till  skatte  år  1738  af  tre 

bönder  för  27  rdr  30  sk.;  på  1840-talet 

voro  78'/2  t'd  bördiga  iiiegor  i  sambruk, 
tillgängen  på  bränntorf  var  rik  samt  af 
skog  något  till  afsalu  utöfver  behofvet. 

Kända  egare  äro  brukspatron  Olof  Wenn- 
gren  år  1802,  brukspatron  C.  F.  Trahn, 
som  köpte  egendomen  1844  för  45,000 

rdr  rmt,  och  nuvarande,  jägmästaren  A. 

F.   Ostvald.     Öfriga    '/j    mtl  af  Torskog   ■ 

Norrg.,  ta.\.  till  18,000  rdr  rmt,  cgas, 

jemte  V^  skatte  Fårjehigen,  af  f.  d.  kapten 
L.  Lindberg.  Båda  Thorskogs-gårdarne 

tillhörde  fordom  Kongahälls  klost-.-r.  — 
Stället  förekommer  under  namnet  Thors- 

kahokke  uti  konung  Hakon  Hakonssons 

saga  (kap.  268).  llär  hölls  år  1249  ett 
möte  mellan  nämiula  konung  och  Birger 

Jarl;  ett  möte,  der  freden  mellan  Sverige 

och  Norge  beseglades  genom  äktenskaps- 
kontraktet mellan  Hakons  son  och  thron- 

följare.  Hakon  den  Y.,  och  Birger  Jarls 
dotter  Richissa. 

Thorslanda,  en  bockcn  uti  Westra 

Hisiugs  iiiiriid  of  Göteborgs  och  Bohus 

län,  iV-j  mil  frän  Göteborg;  areal  0,206 

qvadraträil  land  (=  4,767  tid  =  27,095 

qv.ref);  15V|2  "fitl,  hvaraf  U^n  skatte, 

y^  krono,  '/._>  frälse;  c:a  650  inbyggare. 
—  Socknen,  innefattande  sydvestligaste 
udden  af  Hisingen,  omgifves  på  tre  sidor 
af  hafvet;  är  bergig  med  små  odlade 

dalar  mellan  klipphöjderna;  fiske  utgör 
binäring.  Af  närmast  stranden  liggande 
holmar  är  Warholmen  med  värdshuset 

Lusasken  bekant  såsom  vederqvickelseort 
för  skärgårdsseglarne.  På  vestra  stranden 

öppnar  sig  dalen  Tuimnelhed,  dit  —  eller 
rättare  sjön  utanföre  —  konung  Sven 
Estridsson  stämdes  att  möta  Harald  Hård- 

räde  1062;  för  att  med  svärdet  få  af- 

gjordt,  hvem  som  skulle  besitta  Danmarks 
och  Norges  tlirouer.  På  berget  norr  om 

dalen  finnes  telegraf.  —  Socknen,  kallad 

Tooslauna,  har  lydt  under  Danmark,  ut- 
gör nu  med  Öokerö  socken  ett  konsi- 

storielt  pastorat  af  tredje  klassen.  Kyrkan, 
bland  de  äldsta  på  Hisingen,  undergick 

förändring  1780.  I  choret  en  oljefärgs- 
tafla  af  konstvärde.  —  Fornlemningar 

utgöras  af  Jättestenen,*  griftplatsen  Tof- 
tan,  der  en  stor  sätesgård  skall  legat  i 
fordna  tider,  lemningar  efter  Thors  slott 

på  berget  vid  Amhult,  som  är  landkän- 

uing.  —  Noleröd,  ̂ o  mtl,  är  pastors- 
boställe. —  \.T  mtl  Buur  är  välbebygdt. 

Kärr,  Thorslanda  och  Amhult  äro  byar. 
—  Adress:  Göteborg. 

Thorslunda,  en  socken  på  Oland  uti 

Algutsruras  härad  (d.  v.  s.  länsmans- 
distrikt)  och  Södra  motef  af  Kalmar  län, 

belägen  vid  sundet  iiiidt  emot  Kalmar, 
1  mil  o.  s.  o.  från  nämnda  stad,  3  mil 

s.  s.  v.  från  Borgholm,  omfattar,  med  en 

längd  af  ̂ /^  och  en  bredd  af  ̂ '8  mil, 
en  areal  af  0,489   qv.mil    land,    fördelade 
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på  6IV16  ̂ ilJ  39}-|  förmedlade  rati,  hvaraf 

33"V]6  skatte,  o  krouo,  iV.»  iiälse.  Marken 
är  jeran,  äfveu  pä  den  genom  socknen 
från  norr  till  söder  strykande  landtborgen. 
Jordmånen  är  mycket  olika,  den  rådande 
synes  dock  vara  sand,  men  i  allmänhet 
ganska  bördig:  på  skog  lider  socknen 
visserligen  brist,  men  smärre  dungar  af 
löfträd  förekomma  dock  här  mera,  än 

eljest  pä  Oland,  hvarigenora  socknen  er- 
håller en  helt  olika  karakter  mot  den 

kringliggande  trakten  och  med  rätta  anses 
såsom  en  af  de  vackraste  på  ön.  Utsädet 

uppgafs  1818  till  1,000  t:r.  Folkmäng- 
den har  från  att  år  1810  vara  1,467 

uppgått  1863  till  1,999  och  1864  till 
2,128  personer.  All  fast  egendom  tax. 
sistnämnda  år  till  739200  rdr  rmt; 

roteringen  är  13  båtsmän.  —  Socknen 
utgör  ensam  ett  konsistorielt  pastorat 
af  2:dra  klassen,  hörande  till  Ölands 

Medel-kontrakt  af  Kalmar  stift.  Kyrkan, 
af  sten,  är  byggd  1776,  tornet  1819.  I 
gafveln  pä  gamla  kyrkan  fanns  ett  af  sten 
hugget  meuniskohufvud ,  kalladt  Thors 
huiVud,  och  på  kyrkogärden  skall  ännu 
finnas  en  vacker  grafsten  med  en  riddare, 
uthuggen  i  full  rustning.  En  ofierkälla 

finnes  i  närheten  af  kyrkan.  —  Lnder 
katholska  tiden  fanns  ett  s.  k.  andligt 
gille  (couviviura)  i  Thorslunda;  men  om 
detsamma  känner  man  ej  mera,  än  att 
då  detsamma  upphörde  år  1547  alla  dess 
"partzeler  anuamades  atf  krönen»,  och 

dessa  utgjordes  »af  7  st.  klippere  (ölands- 
hästar), 24  st.  skiwtt  och  2  st.  thenkanner.» 

Den  äldsta  kyrkoherde  raau  känner  i 
detta  pastorat  är  Elaus  Holfridi,  som 
namnes  på  en  grafsten  af  år  1343.  En 
annan  pastor  härstädes  Nils  de  la  Roche 
har  blifvit  bekant  såsom  den  sista  prcst 
i  Kalmar  stift,  hvilken  brukade  långt 

skägg.  Han  dog  1745.  Efter  den  all- 
-raänna  stadga  hertiginnan  Ingeborg, hertig 
Waldemars  enka,  år  1346  utfärdade, 
skulle  socknen  af  sitt  sillfiske  betala 

presterskapet  sju  kast.  lläraf  synes,  att 
på  den  tiden  sillfisket  i  Kalmar  sund  ej 
varit  obetydligt.  Ar  1507  skrifver  Svante 
Sture,  att  höfvidsmannen  på  Oland,  Otto 
Ruuth,  »beskansftth  torslunde  kyrka  tillika 
med  Replinge  och  Köpungh»  för  att  der 
»haffwo  sin  tillflycht»  ifall  riksförestån- 

daren med  härsmakt  ville  komma  till  ön. 

—  Ltom  förutn.  fornminnen  fiiipas  lem- 

ningar   eftir  3:ne  borgar:    Leuatads,   be- 

lägen på  Linstads  bys  norra  gärde,  sydost 
om  kyrkan,  liknar  numera  en  stor  grushög; 

den  håller  200  fot  i  diameter,  anses  af  Dy- 
beck vara  århundraden  yngre  än  de  nord- 

svenska fästena;  Thorsborg  och  konung 
Björns  i  Björnhofda  by,  samt  grifthögar 
och  stenrör,  en  offerlund,  bestående  af  ål- 

driga almar.  Ar  1797  har  man  gjort  vid 
Carlevi  och  Thorslunda  åtskilliga  fynd  af 
guld,  äfvensora  nu  nyligen  ett  halsband  från 
äldsta  tider,  hit  infördt  från  Orienten, 
och  som  inlöstes  af  staten  med  1,749  rdr 

30  öre.  —  Barnundervisningen  bestrides 
uti  en  fast  folkskola,  inrättad  1838, 

hvarest  barnens  antal  vanligen  är  40.  —  Af 
gårdar  och  ställen  märkas:  Färjestaden, 

Vo  Hitl)  färjeplats,  gästgifveri  och  tings- 
ställe, med  en  vacker  tingsbyggnad,  ut- 

gör med  Y3  Björnhofda  och  Vg  nitl  ett 
gods.  Vid  färjestaden  finnas  lemningar 

efter  en  skans,  här  anlagd  på  1600-talet. 
Vid  Skogsby  finnes  apothek.  Det  väl- 

byggda Vg  iQtl  skatte  Tveta,  med  en 
stor  och  vacker  trädgård  och  i  sarabruk 

liggande  ̂ /g  Applerum.  Pastorsbostället 
nära  kyrkan,  1  mantal,  med  en  särdeles 

vacker  trädgård.  —  l'/^  rati  Thorslunda 
och  V-i  Thorsborg,  ett  gods.  —  Adress: 
Stora  Rör. 

Thorslunda,  Torslunda,  ett  säteri  af 

2V4  mtl  berustadt  och  V4  m ti  frälse,  be- 
läget i  Haga  socken  (i  den  del,  som  for- 
dom tillhört  Håbo  härad  af  Uppsala  län) 

af  Erlinghundra  härad  och  Stockholms 
län,  2V4  mil  från  Uppsala,  5V4  niil  från 
Stockholm,  hvartill  daglig  ångbåtskom- 

munikation finnes,  har  före  reductionen 
varit  rå  och  rör  samt  hört  under  åtskil- 

liga adliga  gods,  reducerades  till  en  del 
från  Palms  arfvingar,  förklarades  genom 
Kongl.  Maj:ts  bytesbref  d.  26  Maj  1726 
samt  resolution  af  den  10  Oct.  1745 

för  frälse-säteri,  tillhörde  1740  och  1772 

slägten  Lagerstolpe,  och  efter  att  i  sed- 
nare  tiden  hafva  ofta  ombytt  egare  egdes 

det  1825  af  ryttmästare  "ihre,  1863  af statsrådet  friherre  C.  O.  Palrastjerna.  — 
Thorslunda,  som  1818  uppgifves  besfå 
af  4  rati  med  36  t:rs  utsäde,  hade  på 
1840-talet  med  i  sarabruk  varande  1  mtl 
skatte  1  mtl  frälse  orakr.  80  t:r3  utsäde, 

utom  plogar,  som  ärl.  besåddes  med  12  å 
16  t:r;  ängarne  lemnade  (utom  klöfver  och 
vicker)  omkring  300  parlass  hö;  skogen 
intog  en  egorymd  af  800  tid;  dessutom 
voro  då  och  ännu   underlydande  IV4  fr. 
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.\r  1863  taxerades  Torslunda  ensamt  till 

70,000  rdr  rmt;  pa  dess  egor  bodde 
nämnda  Ar  79  personer  med  15  hushåll. 

Tröskqvarn  och  vädersåg  finnas.  —  Man- 
l)yggnaden  af  trä,  oljemälad  hvit,  inne- 

håller 11  rum,  utom  '^-.ne  flygelbygg- 
nader; en  större  trädgård  och  park  höra 

till  gården. 

Thorslunda,  ett  mtl  frälse- ")  säteri 
uti  Frössliuida  socken  af  Lagunda  härad 

och  Uppsala  län,  ̂ '..j  mil  från  Uppsala, 
'/^  mil  frän  Oresundsbro  lastageplats;  är 
köpt  enligt  jordeboken  från  kronan  af 
krigsrådet  Simon  Simonsson  Snare,  adlad 
Rosenberg,  sora  enligt  Adelns  Attartaflor 
äfven  skrifvit  sig  till  Thorslunda  i  Wånga 
socken  af  Östergötland,  v  1689;  har 
sedan,  enligt  Tham,  tillhört  lagmannen 

i  Wärmland  Knut  Pedersson  'riirnschiier, 
adlad  Törnehjelm,  som  ä(\en  skrifvit  sig 
till  Thorslunda  i  Östergötland,  t  1699 
och  ligger  begrafven  i  socknens  kyrka; 
kom  genom  gifte  till  banko-kommissarien 
Aron  Silvius  och  med  dennes  dotter  till 

Schoutbynachten  Lars  Fägerraan,  adlad 
Fägerstråle,  f  1761.  Af  sednare  egare 
må  nämnas  Otter  1825  och  sedan  1849 

konsul  J.  H.  Gloseraeijer,  hvars  arfv. 

innehade  det  år  1863  jemte  4^',',-,  nitl 
(3,=!,',-,  mtl  skatte  enligt  egarens  uppgift) 
samt  Orsundsbro  värdshus.  Thorslunda 

säteri,  sora  år  1818  egde  40  t:rs  utsäde 
och  väl  vårdad  skog,  tax.  år  1863  till 
35,000  rdr  rmt.  Hela  arealen  med 
underlydande  är  745  tid,  hvaraf  under 
eget  bruk  346  tid  åker,  93  tid  äng. 

•262  tid  skog;  årliga  utsädet  är  107 
t:r  säd  samt  10  t:r  potates,  höafkast- 
ningen  vanligen  400  parlass.  Abyggna- 
derna  äro  manbyggnad  med  12  rum 
sarnt  2:ne  flygelbyggnader;  har  ganska 
ansenlig  trädgård. 

Thorslunda,  ett  mtl  skatte  i  Sånga 
socken  af  Stockholms  län. 

Thorslunda,  prestgård  uti  Ekerö  soc- 
ken af  Stockholms  län. 

Thorstorp,  egendom  i  (jriramethons 
socken,  Himblc  härad  af  Halmstads 

län,  vid  Griramån,  Vg  rail  n.  o.  om 
kyrkan ,  sora  ligger  1  mil  öster  om 
Warberg,  var  fordom  ett  af  Hallands 
ansenligaste  arods  med  underl.  inom  åtta 

*)   Kfter  ei;sKi!(l    uppgiu    IjuiiiNiHiil,    intu    ciili^t 
ji)nlel)ukeii   fiälse-säteii. 

socknar;  det  lemnades  genom  drottning 
Christinas  köpebref  till  kongl.  faktorn  i 
pommerska  regeringen  Berndt  Wolifradt, 
stamfader  för  denna  ätt,  för  hans  ät 
svenska  arraéen  leranade  förstärkningar 
under  armccns  tåg  i  Tyskland.  Efter 
faktor  VVolffradts  död  1660,  delades  god- 

set, och  'I  horstorps  siiteri  kom  i  en  Mäns 
Morraans  hand,  efter  hvars  död  det  till- 

föll kansleren  i  Pommerska  regeringen 
Herman  Wolffradt,  gift  med  Kristina  v. 
Kehusköld.  Kansleren,  h viken  ännu  är 
i  kärt  minne  hos  ortens  befolkning,  lefde 
här  i  ett  philosophiskt  lugn,  utmärkte 

sig  för  en  välgörande  verksamhet,  upp- 
byggde Grimuiethons  kyrka;  afled  1683. 

Sonen,  som  ärtde  egendomen,  blef  1712 
fången  af  Ryssarnc  vid  Tönningen ;  ännu 

är  egendomen  inom  WoIfl:'radtska  slägteii 
och  utgöres  af  Jfi  9,  1  mtl  frälse-säteri 
i  sarabruk  med  J\fi  3,  7,  8,  3  mtl  ins. 
Thorstor}),  tax.  till  67,500  rdr  och  af 

underlydande  4\'.j  mtl  Thorstorp,  3"Vfi 

frälse  GriiDiiwtoi:,  '-^j^  frälse  Mjönred  med 
c[varu,  (blott  '/.,  mantal  brukas  under 
Thorstorp);  hela  tax. värdet  är  200,000 
rdr  rmt;  folkmängden  är  226  personer. 

—  Egaren  af  godset  har  patronatsrålten 
inom  församlingen. 

Thorstäfve,  by  i  Bleking,  llamdala 

socken  af  Östra  härad,  1 '.  .>  mil  öster 
frän  Carlskrona;  6^, g  mtl  sk.;  med  flera 
välbyggda  gårdar;    58  hushåll  (år  1863). 

Thorstuna.  Härad  i  Wcsterås  län 

och  Uppland,  på  gränsen  mot  Uppsala 
län,  omfattande  följande  socknar:  Jfrriuvi 
(utom  2%  mtl,  sora  tillhöra  Lagunda 

härad  af  Uppsala  län),  ().sl( runda,  Thorf^- 

tuaa.  /Ivifthfjc,  särat  2i''\'^  raantal  af 
Löjstd.  i  Simtuna  härad  och  IS''/^  mtl 
af  Hudd>()iiie,  hvars  öfriga  del  tillhör 

Wåla  härad,  samt  slutligen  ̂   ,  mtl  af 
Jerlåsa  socken  i  Hagunda  härad.  Häradet, 

med  omkring  3,:j70  qv.mils  areal,  hvaraf 
0,oso  vatten,  och  227%4  mtl,  tillliör 
Simtuna  domsaga,  Wäsby  fögderi  och  i 
ecklesiastikt  hänseende  erkestiftet,  hade 

1863  en  befolkning  af  5,770  personer 
och  begränsas  i  norr  af  Wåla  härad, 
utan  att  dock  den  ringaste  naturliga 
gräns  här  förefinnes,  i  vester  af  Simtuna 
härad,  från  hvilket  det  endast  pä  en 
kort  sträcka  skiljes  genom  en  sandås, 
i  söder  af  Asunda  härad,  i  öster  af 
Lagunda  och    Hagunda   härader,  de   tre 
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sistnarmla  i  Uppsala  län.  Den  odlade 
jorden  uppgifves  till  7,950  tunul.,  den 
naturliga  ängen  till  o, 327  tid.  Häradet 
eger  en  långsträckt  form  af  iingerär  tre 
gånger  större  längd  i  norr  och  söder 

än  bredd.  I  afseeude  på  naturheskaffen- 
lieten  kan  nian  särskilja  tre  från  hvar- 
andra  skiljaktiga  trakter.  Den  södra 
delen,  bestående  af  Hernevi  och  södra 

delen  af  Thorstuua  socken,  är  hufvud- 
sakligen  slättland,  genoraflutet  af  Ur- 
snndsän  och  några  smärre  tillflöden  till 

densamma;  några  smärre  skoglösa  sand- 
åsar stryka  i  rigtuing  från  vester  mot 

öster  eller  sydost,  jordmånen  är  lera, 
svartmylla  och  sand;  omkring  ån  träffas 
ofta  vattensjuka  trakter.  Den  mellersta 

delen,  omfattande  norra  delen  af  Thors- 
tuna,  Oslerunda  samt  den  större  och 

sydliga  delen  af  Hvittinge,  framställer 
en  af  afljrutna  berg-  och  sandåsar  från 
norr  till  söder  genomskviren  trakt,  på 
sina  ställen  ännu  temligen  skogbärande, 
med  åtskilliga  strömmar  och  vattendrag, 

såsom  Kamsjön,  Björnlundasjön,  Tena- 
sjön ,  Ekholmssjön,  Mörtsjöu,  Bysjön, 
hvilka  alla,  utom  den  sistnämnda,  för- 

ena sitt  vatten  i  Hvittingeän,  som  från 
norr  genom  de  nämnda  socknarna  flyter 
till  Orsundsån,  så  att  det  hela  är  -ett 
bergland  i  smått,  med  talrika  och  väl 
odlade  dalar;  jordmånen  är  äfveu  här 
leraktig,  i  synnerhet  i  dalarna,  men 
äfven  ofta  sand-  och  mojord.  Den  norra 
delen  åter,  omfattande  den  nordligaste 
delen  af  Hvittinge  samt  de  delar  af 

Löfsta  och  Huddunge  socknar,  som  till- 
höra  detta  härad,  är  hufvudsakligen  en 

högländt  skogshed  med  icke  sällan  före- 
kommande kärrtrakter,  talrika  sjöar,  men 

i  allmänhet  slätt,  med  endast  obetyd- 
liga sandåsar;  jordmånen  är  merändels 

sandblandad,  och  först  i  den  nordligaste 
trakten  blir  leran  öfvervägande  i  den 
dal,  som  omger  Huddungeån  (sedermera 
Harboån),  samt  längre  bort  i  nordost 
om  Temnaren  på  gränsen  mellan  Wåla 
och  Norunda  härader.  I  denna  trakt 

upprinner  äfven  Orsundsån,  som  upp- 
tager vattnet  från  bland  andra  Gålsjön 

och  den  icke  obetydliga  Wansjön ;  Hars- 
bosjön  och  Karaviken  m.  fl.  afflyta  ge- 

nom  Huddungeån. 

Thorstxma.    "Kn   socken    i   häradet  af 
samma  namn,  i  Upplandsdelen  af  Westerås 

län.  omfattar  en  areal  af  13,770  lid, 

med  ett  hemmantal  af  96'Vg  mtl,  hvaraf 

83V4  skatte,  10%  krono  och  '2^\  frälse; 
inbyggarnes  antal,  som  1805  uppgick 
till  1,780,  har  sedermera  varit  i  bestän- 

digt aftagande,  så  att  detsamma  1840 
nedgått  till  1,579,  1850  till  1,540 

och  1864  till  1,540.  Uppskattnings- 
värdet är  dock  likasom  hemmantalet  be- 

tydligt, nemligen  1,131,680  rdr  för  jord- 
bruksfastighet och  1,300  rdr  för  ett  par 

qvarnar  år  1863.  Socknen  begränsas  i 
norr  af  Hvittinge  socken,  i  nordost  af 

Osterunda,  i  öster  af  Långtora  och  Ny- 
sätra  i  Uppsala  län,  i  söder  af  Hernevi 
och  Frösthult,  i  vester  af  Simtuna  och 
Altuna.  Likasom  Orsundsån  i  söder  ut- 

gör gränsen  mot  begge  grannsocknarna, 
så  är  Hvittiugeån  i  nordost  gränsskiluad 

mot  Osterunda;  dessutom  flyter  en  min- 
dre å  midt  igenom  socknen  från  nord 

vest  till  sydost,  der  densamma  likasom 
Hvittingeän  inflyter  i  Orsnndsån.  Trakten 
ned  emot  denna  å  är  hufvudsakligen  slätt- 

i)ygd,  på  några  ställen  sank;  socknens 
öfre  del  tillhör  deremot  den  bergstrakt, 
som  utbreder  sig  emot  Westerås  läns 
östra  gräns.  Kådande  jordmånen  är  lera, 
blandad   med  sand   och   svartmylla. 

Socknen  utgör  nu  ett  regalt  pastorat 
af  2:dra  klass(?n.  Kyrkan  är  gammal, 

men  efter  en  vadeld  1723  ombyggd,  be- 
lägen lV-1  mil  norr  ifrån  Enköping  i 

Hvittingeåns  dal.  Dess  orgel  verk  är  bygdt 
af  orgelbyggaren  Olof  Hedlund ,  död 
1748.  Af  fornminnen  i  socknen  nämnas 

runstenar  vid  prestgården  och  vid  Ekeby, 
grafkullar  vifl  Thorstuna  by ,  Kungs, 

Husby  och  Spånga  o.  s.  v.  —  T  Thors- 
tuna by  finnas  kyrkan,  gästgifvaregård, 

prestgården,  2  mtl  krono,  komministers- 
boställe  "'/g  d:o,  och  milititeboställe  1  d:o. 
Säteriet  lirnnnu,  2  mtl  krono-säteri,  är 
majorsboställe,  Kungn  flnsbn,  1  mantal 
frälse,  lyder  under  Flosta  i  Altuna;  I 

mtl  Tihblf  är  kaptens-boställe,  -\ndra 

egendomar  äro  1  '/.j  mtl  skatte  Tihhir, 
3'/.,  d:o  i  Thorstuna  by,  1  d:o  Åhy  med 

underlydande  -'  .,  Högstena,  2  d:o  Nibbk 
med  '/.,  Djurbii.  Af  Uppsala  akademi 
egas  3^/-,  mtl  krono  Ruw},  Mijrsjo  och 
Ytter- Kålsta.  Byar  äro  Griiula,  Käjiinge, 

JO(Jra,  [hjflingt',  Thorihtn(hi ,  Wånsjö. 
^^'^oi>ii':bif ,  Stnniista,  Nijdala,  Syångn. 
Vid    Orsundsån  ligga  KijhUi  och    Wåu- 
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yii    qvarimr,     vid     Hvittiiigeåii    .\;/(/'il" 

ijvam.   --    Adress:   Enköping-. 
Thorstuna.  Gästgifvaregard  i  förut- 

riHiiinda  socken,      [[ärifran    skjutsas  till: 
Brnnsätiv  in   2%  inil. 
Säfva   i    ö   2         " 

Tuualmid    i    s.    o   l'^4    » 
Laiijtora    i    s.     v   1  « 

Wnusjö  is           '/.,    » 

KalJipiiiij   is   1'''4    » 
(.kli'll))J   i    v   1  ̂i.t     » 

Billeiisttiiii  i   II.    v   1^/g    » 
Thorsvi,  anuex-socken  till  Week- 

iiolnis  pastorat,  är  belägen  uti  Trögds 

liärad  af  Uppsala  län,  2V2  mil  s.  v. 

frän  Enköping,  ' '.>  mil  s.  frän  moder- 
kyrkan, mellan  Thorsvi-viken  och  det 

deri  utfallande  vattendraget  i  norr  och 

Cjrönsöfjärden  i  s.  v.  Till  större  delen 

en  i  näranda  fjärd  utskjutande  udde 
u)ed  en  mängd  öar,  hvilka  äro  temligen 

högläuda  och  skogiga;  det  inre  landet 

jemnare,  för  det  mesta  stenigt  och  skog- 
löst. Jordraaneu  dels  lera,  dels  skogs- 
jord. Arealen  51,643  qvadratref,  hvaraf 

33,028  af  ̂ [älaren,  3,620  åker,  1,582 

äug,  12,226  skog,  af  sednare  upptagas 
5,654  af  Häradsallmänningen;  3Vo  sk.. 

Vjo  krono,  5'V8  frälse,  bebodda  af  327 
inbyggare. 

Hufvudnäring  är  äkeibruk,  fiske  och 

sjöfart  binäringar.  För  trädplantering 
och  odliugsflit  utmärka  sig  enskilda. 

Endast  en  väderqvarn  finnes.  Segelleden 

från  Stockholm  till  Enköping  gar  mellan 

Ytterliflliiuii  och  Ba.stlagud.  —  Kyrkan, 
af  gråsten,  är  gammal,  sednast  reparerad 
är  1837.  Enda  fornmiuneu  utgöras  af 

lemningar  efter  en  borg  pä  Brandholmen. 

—  Gärdar:  Thorsvi  [jui-d;  1  mtl  Eihhij 

öfverste-löjtnauts-,  '. .,  mtl  Xa/sta,  trum- 

slagare-, \  ̂  yyyiivd,  auditörs-,  ■''/.jo  Svan- 
rikt  11,  skogvaktare-boställe.  —  2*4  frälse 

Tliorscihy ;  —  ',4  frälse  Draiidlioliitsvinl. 
areal  1,470  qvadratref:  välbebygdt,  — 
Adress ;  Enköping. 

Thorsvi,  Tor.-ivi  gård.  ett  berustadt 
säteri  af  1  mtl  uti  föutbeskrifna  socken, 

l)eläget  vid  kyrkan,  2  mil  frän  Enkö- 
ping, med  en  egorymd  af  1,463  qv.ref, 

inberäknadt  Hammarskär  och  Kattskär 

samt  torpet  Flakängen;  häraf  äro  369 
åker,  22  äng,  896  skogsmark.  För  år 

1818  uppgafs  utsädet  till  40  t:r,  höbolet 

svagt;    äbyggnaderna   utgjordes  af  man- 
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byggnad  jemte  tvenuc  flygelbyggnader 

och  åtskilliga  andra,  allt  af  trä;  tax.- 

värdet  1863  var  30,00<i  rdr  rmt.  -- 
I  medlet  af  1600-talet  har  gården  till- 

hört slägterna  Lamb  och  Utter,  skatt- 
lades  1691  och  berustades  1793,  egdes 

1849  —  63  af  patron  J.  Wiubladh,  me«l 

underlydande  2''  4  mtl  skatte,  1  frälse  i 
samma  socken. 

Thorsåker.  En  socken  i  Rönö  härad 

af  Södermanland,  tillika  mid  annexet 

Lästringe  utgörande  ett  pastorat  af  3:dje 
klassen  af  omvexlande  konsistoriell  och 

patronell  natur,  i  det  egaren  af  det 
inom  socknen  belägna  säteriet  Sörby 

har  rätt  att  hvarannan  gång  kalla  pastor, 

med  vilkor,  att  denne  förut  tillhör  stiftet. 
Socknen  omfattar  en  areal  af  7,568 

tid,  hvaraf  764  tid  vatten;  14' o  mtl 
frälse  och    1   mtl  krono,   alltsammans  är 

1863  taxeradt  till  205,000  rdr.  Inne- 
byggarnes  antal,  som  1805  uppgick  till 
384,  hade  1850  vuxit  till  561,  men  har 

sedermera   nedgått  år   1860  till  475  och 
1864  till  488. 

Denna  socken,  belägen  3*2  mil  o.  o. 
om  Nyköping  och  begränsad  i  söder  af 

Lästringe,  i  öster  af  ̂ Tagnhärad  i  Hö- 
lebo  härad,  i  vester  och  nordvest  af 

Frustuna  i  Daga  härad,  har  en  nästan 

triangulär  form  med  en  half  mils  bas 

i  sydvest  och  1  mils  längd  i  norr  och 
söder,  i  norr  utskjutande  med  en  smal 

landtunga  i  sjön  Sillen,  emot  hvilken 

sjö  den  större  och  bördigare  delen  af 
socknen  sluttar,  genomfluten  af  några 

smärre  vattendrag;  sydliga  delen  af  lan- 
det sluttar  dereraot  i  motsatt  rigtning. 

Mellan  dalgångarna,  som  bestå  af  jemn 

eller  småkullig  mark,  samt  mot  sock- 

nens gränser  höja  sig  skogbeväxta  bergs- 
trakter, som  dock  ej  halva  synnerlig 

höjd.  Eådande  jordmanen  är  lera,  som 
dock  ofta  är  sandblandad;  förnämsta 

näringen  är  jordbruk,  hvarjemte  i  obe- 
tydlig mån  idkas  skogsafverkning  och 

fiske;  boskapsskötseln  är  föga  uppdrifven. 

Kyrkan,  belägen  ej  läugt  frän  Sillen, 
vid  hvars  strand  en  väg  går  frän  stora 

Stockholnisvägeu  i  Westerljung  till  Frus- 
tuna i  nordvest,  är  förmodligen  uppbygd 

i  början  af  1600-talet,  men  flera  gån- 
ger tillbygd;  härjades  af  brand  1799. 

Under  tornet  är  en  familje-graf  för 
släaten  v.  Schewen.  Kyrkan  i  »Thorsakir^> 
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förekommer  oft.i  i  g:amla  handlingar  fr;'tn 
1300-talet.  . 

Hela  socknen  lyder  under  säteriet 

.V<ii-//y,  fideikommiss  inom  v.  Löwenska 
slägten,  vidare  omtaladt  på  sitt  ställe. 
För  öfrigt  finnes  endast  1  mtl  krono 

Ilarliwj'',  pastorsboställe,  ocli  intet  skatte- 
hemman. 

Thorsåker,  en  socken  uti  Gestrik- 

land  af  Gefleborgs  län,  4^,  g  mil  v.  s.  v. 
från  Gefle,  ligger  i  svdvestra  delen  af 
provinsen,  gränsande  i  söder  och  s.  v. 

till  Husby  och  Svärdsjö  socknar  inom' 
Kopparbergs  län;  areal  88,4i7  qv.mil 
eller  495,200  qvadratref,  hvaraf  13,940 
lid  inegor,  61.509  tid  skogs-  och  ut- 

mark, 7,926  tid  vatten,  hvilken  vta  är 

fördelad  pä  60^1  mtl,  deraf  58- j 5  sk.. 
V4^  kr.,  '2  fr.,  bebodda  1863  af  5,192 
och  1865  af  5,377  personer;  1840  års 
folkmängd  var  3,897.  Socknen,  med  en 
från  slätt  till  bergsbygd  öfvergåeude 
natur,  med,  särdeles  uti  n.  v.  delen, 
ansenliga  berg,  af  hvilka  Storberget,  Sfi- 
di'rihfn,  ehuru  5  mil  från  hafvet,  anses 
såsom  landkänning  för  sjöfarande,  Kör- 
Ufijei,  med  i  stor  mängd  förekommande 
kalk,  äro  de  högsta,  och  med  rika  till- 

gångar på  mineralier,  är  i  geologiskt 

afset-nde  den  märkligaste  af  provinsens 
socknar.  Ibland  de  härstädes  förekom- 

mande öfver  120  sjöar  och  tjernar,  äro 
Ottnnrpii,  Ihjca,  Stora  Gösken  och  Sälg- 
sjöii  de  betydligaste;  största  vattendra- 

gen äro  //o-  och  GamiheUtilla-åaTnt. 
Mineralkälla  finnes  pä  Walls  bys  egor. 
Klimatet  är  till  följd  af  landets  höga 
läge,  de  många  sjöarna  samt  ringa  an- 

tal torfmossar  och  myror  sundt  och 
godt,  frostskador  sällsynta;  jorden  i  all- 

mänhet god  och  fruktbärande.  Alla 
dalgångarne  efter  vattendragen  ha  lera, 
dock  så  mycket  sandblandad,  att  den 
låter  väl  arl)eta  sig;  ren  sandjord  före- 

kommer sällan:  myrjordslager  finnas  i 
stor  myckenhet,  ett  godt  material  för 
gninddikningeu  äro  de  här  i  mängd 
förekommande  gamla  varp  af  masugns- 

slagg, flolägrig  kalk  eller  mergel;  qvarts- 
brott  finnas.  Jordbruk,  ehuru  på  låg 
ståndpunkt,  gemensamt  ined  bergsbruk, 
äro  hufvudnäringar;  ängen  af  dålig  be- 

skaffenhet och  boskapsskötseln  ringa. 
Skogen,  bestående  mest  af  tall  och  gran, 
är  illa  medfaren;    en    del    bergsmän   ha 

redan  måst  anlita  den  s.  k.  bergslags 
allmänningen,  hvaraf  3,000  tid  tillhöra 
socknen;  sågniug  verkställes  till  hus 
behof,  ej  till  afsalu;  bergshandteringen 
är  uråldrig;  tackjernstillverkningen  upp- 

gick i  medeltal  åren  1794—1803  till 
4.108  i-lfi;  för  närvarande  finnas  11 
bergsmanshanirar  med  14  härdar,  hvaraf 
må  nämnas  Wij,  Wall,  Kal/snus,  Fa- 
ijetfstu,  Tjeriuis  och  Ber<j.^.  bergsmans- 
hyttorna  äro  4,  näml.  vid  Tji-rnäs,  Wi- 
^'U'J:)<^^'ll*^'^n,  Wasterhästho  och  JJoo;  ur 
socknens  23  jerngrufvor  upphemtades 
1861:  170,358  centn.  jernmalm,  deraf  ur 

Ntjunrjsgrnfvorna  51,702  centner,  Pen- 
ningegnifvorna  21,672  d:0,  Strandgni/van 
20,688  d:o  (är  1863); — jernverken  äro 
Gammelstilla  bruk  med  Skominarhytte  mas- 

ugn och  Axelshaticiiiars  smedja,  Iloforss 
bruk  med  llobertsholms  och  Montrose 
smidesverkstäder,  Gusta,Ubevgs  egendom, 
Kratte  och  Edskens  masugnar.  Dessutom 
finnas  färgeri,  garfveri,  tegelbruk  och 
rajölkkärlsfabrik.  All  fast  egendom  ta- 

xeras till  2,590,304  rdr  rmt.  Binärin- 
gar utgöras  af  kolning  samt  svartsmide; 

af  rofdjur  skjutes  en  och  annan  björn; 
vargar  och  räfvar  fångas  i  mängd  ;  ett 
eget  sätt  härstädes  att  fånga  räf  torde 
böra  anföras:  vid  Tjurnäs  har  skogvak- 

taren nedlagt  uti  en  vid  hans  bostad 
befintlig  källa,  som  ända  intill  kanten 
är  beväxt  med  gräs,  en  väl  renskurad 
räfsax  med  strömming  till  bete;  är  denna 
något  sur,  sä  lyckas  fångsten  desto 
bättre.  Varglo  och  elgar  finnas  till  ej 
ringa  antal,  utter  och  gräfsvin  sparsamt. 
Tjäder  och  hjerpe,  sällsynta,  deremot 
orre  och  sjöfogel  i  mängd;  vanliga  fisk- 

slag äro  gädda,  aborre,  mört,  sik,  braxen, 
lax  och  ål.  På  Gefle-Dala  jernväg,  lö- 

pande genom  socknens  nordligaste  och 
minst  bebyggda  del,  finnes  hufvudstation 
vid  /toZ'e?"^s//ö///?,anhaltsstationer  vid  Kätl- 
vikeii.  och  Storvik:  Hos  folket  förmärkes 
en  viss  finhet  och  hyfsning  i  umgänget 
samt  snygghet  i  bostäder  och  klädsel; 
knappt  något  spår  af  fordna  sedvänjor 
återstår.  Thorsåkersbonden  är  till  lyn- 

net mycket  stolt  och  sträf,  hvadan  det 
ock  i  giannsocknarna  blifvit  till  ordspråk 
att  tala  om  Thorsåkershögfärden.  Enligt 
kon.  Gustaf  Adolfs  resolution  år  1630 

lades  Turgzåker  socken  för  skogens  skull 
till   Kopparberget.  Socknen,  konaistoriolt 
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25 pastorat  al  2:a  klassfin,  inom  Uppsala 

stift,  har  kyrka,  med  lm  läugd  af  ir)0'/^ 
och  en  bredd  af  76  fot  utvändigt,  ett 
med  slagur  försedt  vackert  torn,  samt  ett 

24-stämmigt  nytt  orgelverk.  Kyrkokas- 
sans behållning  var  Ar  1859:  6,204  rdr, 

fattigkassans  8,194  rdr;  sockenmagazin 
finnce,.  Undervisningen  bestrides  af  tre 
examinerade  och  två  oexaminnrade  lä- 

rare uti  3  fasta,  2  flyttande  och  2  rote- 
skolor; rymligt  skolhus  finnes;  slöjdskola 

vid  Kratte  masugn.  Pastors-bostället 
Backa,  med  Särsta  stomhemman,  1 1 
öresland.  —  Bland  koraministrar  nämnas 
Gabriel  Erici  Euiporagrius,  född  1565, 
och  hvars  son  blef  biskop  och  sonson 
stamfader  för  adliga  slägten  Lilljeflycht. 
De  till  socknens  embets-  och  tjenstemän 
utgående  afgifter  utgöra  sammanräknade 
6,500  rdr  rrat;  fattigvårdsafgiften  utgår 
med  25  öre  af  bvarje  mantalsskrifven 

man  och  12  öre  af  hvarje  mantalsskrif- 
ven qvinna  och  från  grufvorna  med  3 

öre  för  hvarje  brutet  lass  malm,  utom  en 

årlig  extra  afgift  af  12  öre  pr  person. — 
Soldatrotarne  utgöra  25,  tillhöriga  Fer- 
nebo,  och  33  Ofvansjö  kompani.  Post- 

kontor finnes  i  socknen.  —  Flera  ätte- 
högar och  fornlemningar  förekomma.  Uti 

Storberget  finnes  på  56  fots  höjd  en 
uthuggen  öppning  af  25  fots  längd,  7 
fots  höjd,  hvarom  flera  sägner  äro  gängse 
bland  folket.  —  Militipe-boställen :  Wi- 
byggehjttan,  4}U  öresland,  boställe  åt 

chefen  för  Ofvansjö  kompani;  Nordan- 
sjö, 1  öresl.,  f.  d.  fänriks-bost.  —  Socknens 

större  egendomar  äro  förut  uppgifna. 
Thorsåker,  på  gamla^  kartor  kallad 

Torgsåker,  en  socken  uti  Ångermanlands 
Södra  fögderi  af  Wester-Norrlands  län, 
belägen  6%  inil  land-  och  6  mil  sjö- 

vägen frän  Hernösand,  3  mil  från  Sol- 
lefteå samt  %  mil  från  Nylands  lastage- 

plats  och  postkontor,  gränsande  i  norr 

mot  Angermanelfven,  i  öster  mot  Ytter- 
lännäs  socken,  i  söder  till  Dahls  samt 
i  vester  till  Botheå  socknar,  största 

längden  är  ly^  mil  och  största  bredden 

'/o  mil.  Socknen  utgöres,  med  undantag 
af  en  holme  i  Angermanelfven,  endast 
af  fast  land,  och  upptager  med  den  s.  k. 
Filifjerns  allmänning  18,628  tid  15  kpl., 
hvaraf  468  tid  åker,  1,801  äng  samt 

16,299  tid  skogs-  och  betesmark,  cirka 
460  tid  mossar,  109  tid  tjernar.    Af  så 

VII. 

väl  namnet  Thorsåker,  som  ock  af  sock- 
nens läge,  slutas  till  att  den  är  bland 

de  äldsta  i  orten ;  hon  ligger  på  vestra 
sidan  längs  utmed  elfven,  pä  södra  sidan 
omgifves  hon  af  merändels  skogbevuxna 

berg,  såsom  Kleii-,  Hamra-  samt  liog- 
fitaherget,  det  sednare  märkvärdigt  af 

derstädes  befintliga  lemningar  efter  för- 
svarsverk. Vid  kyrkan  märkes  Skull- 

berget,  ett  bland  de  högsta,  och  på  hvars 

spets  qvarstår  en  vArdkas,  äfven  en  på- 
minnelse om  fordna  krigiska  tider;  ifrån 

Höknusbacken  har  man  utsigt  öfver  hela 
trakten,  som  utgör  en  ovanligt  jenin 
slätt,  äfven  ser  man  pä  andra  sidan 

elfven  den  vackra  Styrnäsbygden.  Jord- 
månen, som  efter  elfven  hufvudsakligen 

består  af  sand  och  mjulna,  öfvergåt  i 
socknens  södra  del  till  lera  och  ler- 
rajulna;  alla  egoslagen,  väl  skötta  gifva 
en  god  äring,  äfvensom  ängsmarken ; 

men  knappt  torde  någon  socken  i  Norr- 
land gifvas  med  så  inskränkt  betesrymd 

som  denna.  Hufvudnäringen,  som  är 
åkerbruket,  skötes  efter  laga  skiftet,  här 

påbörjadt  1833,  med  största  flit,  så  att 
all  inrösningsjord  är  odlad.  Binäringar 
äro  fiske,  jagt,  fast  obetydlig,  körslor  åt 
Bollsta  och  Sollefteå  bruksegare,  synner- 
ligast  af  spannmål  och  tackjern.  Af 

sädesslag  begagnas  korn  mest,  humle- 
gårdar finnas  allmänt.  För  odlingar 

och  andra  slöjder  har  aflidne  grosshand- 
landen Daniel  Asplund,  som  varit  en 

fattig  bondson  frän  Aspby,  genom  testa- 
mente af  den  7  Febr.  1804  till  Stock- 

holms borgerskaps  vällofl.  bemedlings- 
kommission  öfverlemnat  en  summa  af 

2,000  rdr,  hvaraf  räntan  utdelas  årligen 

i  2:ne  pensionslotter.  *  Äfven  förtjenar 
omnämnas  den  vid  prestgården  af  pro- 

sten Eitzén  med  otrolig  möda  och  kost- 
nad uti  en  sluttning  anlagda  trädgård 

med  trenne  afsatser,  deruti  äppelträd, 
vin-  samt  krusbärsbuskar  finnas;  men 
körsbärsträden  hafva  nästan  alla  utgått. 
Socknen,  som  är  1810  beboddes  af  592, 

år  1847  af  746  och  1864  af  883  per- 
soner, innefattar  32Jj|  mtl,  hvaraf  2^ 

mtl  ecklesiastika.  —  Inga  qvarn-  eller 

såganläggningar  finnas.  —  Häradstinget 
har  på  sednare  tiden  hållits  här  i  sock- 

nen i  Wester-Aspby.  Skatterna  äro  mycket 
ojemt  fördelade  på  jorden  med  afseende 
på  dess  värde.     Ordinarie  roteringen  är 
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10  båtsmausrotar.  Sockensigillet  visar 
en  sköld  och  axlupen  åker  med  en  half 

sol  och  2  bilor  pä  sidorna.  —  Socknen 
utgör  med  Ytter-Lennäs  och  Dahl  ett 
konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen, 
inom  Heruösands  stift.  Kyrkan,  ehuru 
gammal,  är  vacker  och  rymlig;  på  dess 
väggar  ses  porträtterna  af  socknens  mest 

aktade  prestmän,  Eurenius  och  Carl  Gen- 
berg. Predikstolen,  en  af  de  kostbaraste 

i  Norrland,  har  tvenne  gånger  blifvit 
skadad  af  åskeld,  sednast  är  1813.  — 
Barnundervisningen  bestrides  uti  tre  ara- 
bulatoriska  skolor,  gemensamma  med 
Dahls  socken.  Sockenmagazin  finnes  ej, 
raeu  s.  k  sparlårar  äro  hos  hvarje 
jordegare  inrättade,  hvaruti  1.,  t:a  korn 
och  Vg  t:a  råg  på  hvarje  seland  finnas 
inslagna  i  händelse  af  missväxt.  Breflåda 

inrättades  1856  i  f/mura  by.  Af  forn- 
lemningar  återstå  endast  3:ne  ättehögar 
vid  prestgården  af  de  fordom  många 
här  befintliga,  samt  vid  elfstranden  ä 
prestbordets  egor  en  kulle,  omgifven  af 
tvenne  grafvar,  än  i  dag  kallad  Borgen, 

'  som  Danskarne  skola  uppkastat  då  de 
stridde  mot  Svenskarne,  hvilka  innehade 

den  gent  emot  på  andra  sidan  elfven 
belägna  fästningen  Sh/resholm.  Hofj, 
som  nu  är  en  del  af  prestgården,  anses 
varit  ett  herresäte.  Wlks  by,  af  4y 
mtl,  det  största  skattetal  i  Norrland,  må 
äfven  nämnas  bland  fornminnen,  tillföljd 

af  byamännens  fordna  kända  kropps- 
styrka, hvarföre  de  äfven  fått  namnet 

Wiksmaotcii ;  ännu  finnas  väl  inom  byn 
afkomlingar  efter  dessa  starka  förfäder, 
hvilka  ej  heller  svika,  dä  fråga  är  om 

styrka.  Trollväsendet  på  1670-talet  var 
här  i  socknen  mycket  gängse.  Icke 
mindre  än  71  personer  blefvo  då  inom 

detta  pastorat  för  blåkullafärd  och  sig- 
neri dömda  till  döden  samt  halshuggna 

och  på  bål  brända  pä  det  allt  sedan 
benämnda  berget  Bålberget. 

Gårdar  och  hemman:   17  till  årtalet, 

hvaraf  må  nämnas  Pvestgåvden,  2^g  mtl. 

—  Hammar,  2^1  mtl,  härvarande  landt- 
bruksskola  flyttades  i  slutet  af  1850-talet 
till  Johannesbergs  egendom  i  Medelpad. 

—  Ilohla,  S^/g,  mtl.  —  BJorned,  2rig 
ratl.  —  -SaloiHs  by,  der  en  särdeles  väl- 
bebyggd  gård  finnes.  —  Af  verk  och 
lägenheter  finnas  Lavattnets  såg,  krono- 

fiskena   //arj    och    //olikt,    Kjerjsta    och 

Björned,  tvänne  ödelagda  vid  Fanom 
och   Oppuiif:.  —  Adress:  Hernösand. 

Thorsåker  eller  TJumåker,  ett  l)e- 

rustadt  säteri  af  4'^^  mtl,  uti  Stockholms 
län,  Wallentuna  härad  och  Hammarby 

socken,  vackert  beläget  vid  sjön  Fysin- 
gens  östra  strand,  har  vacker  manbygg- 

nad af  trä  i  tvä  våningar  med  15  rnm, 
samt  ladugårdshus  af  sten:  trädgård  och 

park.  Thorsåker,  som  varit  3  kyrko- 
hospitalshemman  samt  1  frälse,  tillhördi; 
från  år  1629  till  reduktionen  slägten 

Sparre,  innehades  derefter  på  lifstid  af 
Billingsköld  och  tillhörde  1740  grefve 
Gyllenborg;  omfördes  till  skatte  enligt 
kollegii  utslag  af  den  27  Juni  1798. 
Af  egare  må  nämnas  landsh.  v.  Törne 

på  ]  820-talet  och  doktor  Lake  på  1840- 
talet,  hvilka  båda  betydligt  förbättrat 
och  uppodlat  egendomen,  som  år  1863 
försåldes  af  possessionaten  O.  Caers  för 
155,000  rdr  rmt  till  brukspatron  J. 

Westling.  —  Thorsåker,  som  år  1818 
uppgafs  ega,  med  i  sambruk  varande  2 
mtl  frälse-säteri  Stjernborg  eller  Tryn- 
ninge,  80  t:rs  utsäde,  ymnigt  höbol, 

men  ringa  skog,  utgjorde  1840 — 1863 

en  egendom  af  &'^!^  frälse-säteri  och  1 skatte,  med  en  egorymd  af  825  tid; 
höafkastningen  uppgafs  till  500  parlass : 
kreaturens  antal  var  10  hästar,  90  kor, 

15  par  oxar;  egendomens  onera  cirka 
1,500  rdr  rmt.  Thorsåkers  säteri  var 
ensamt  taxeradt  till  100,000  rdr  rmt; 

på  dess  egor  bodde  s.  år  13   hushåll. 
Thorsång,  fordom  Thorsangur,  en 

socken  uti  Kopparbergs  fögderi  och  St. 

Kopparbergs  län,  1%  mil  söder  från 
Falun;  areal  9,188  tid,  hvaraf  1,875 
vatten,  och  befanns  vid  storskiftet  1828 
1,708  tid  åker  och  äng,  1,908  tid  skog; 
35.\4  mtl  äro  taxerade  till  421,900  rdr; 

c:a'595  spannl.  bergfrälsejord  till  330,300 rdr  rmt;  c:a  1,100  inbyggare  (den  1 
Jan.  1865).  Af  sjöar  märkas  Milbosjön 
och  Runn,  hvilken  sednare  i  sydvestra 

delen  af  socknen  förenar  sig  med  Dal- 
elfven,  som  ofta  vårtiden  öfversvämmar 
omkringliggande  slätt,  såsom  år  1764, 
då  vattnet  steg  upp  i  sjelfva  kyrkan. 
Marken  utgöres  af  stark  lera,  utom  på 
de  bergshöjder,  som  omgifva  socknen. 
I  sednare  åren  ha  tvenne  mindre  ång- 

båtar börjat  göra  regelbundna  turer  mel- 
lan denna,  AVika,  Gustafs  och  St.  Tuua 
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socknar  och  Falun,  samt  bogserfartyg 

för  lastpråmar  vid  varors  transport  mel- 
lan nämnda  socknar  och  Korsnäs  järn- 

vägsstation, äfvensom  för  timmerflottor 
till  dervarande  sågverk. 

Thorsäng,  som  anses  för  en  af  de 
äldsta  inom  länet  och  skall  sträckt  sig 
vidt  omkring,  så  att  Ostbora  hemman  i 
Sundborn  fordom  legat  härunder,  men 
blifvit  i  sednare  tider  tid  efter  annan 

förminskad,  utgör  uu  med  Aspeboda  ett 
konsistoriclt  pastorat  af  2:dra  klassen, 
13  mil  frän  stiftsstaden  Westerås,  med 

56^2  mantal,  och  bebodt  af  cirka  i.OCtU 
personer.  Kyrkan,  pä  en  lugländ  udde 
vid  sjön  llunns  utlopp  i  Dalelfven,  ut- 
göres  af  ett  skepp  med  ett  vapenhus  i 
söder  samt  en  sakristia  och  kapell  å 
norra  sidan ;  förmenas  af  folket  vara  en 

af  de  äldsta  i  länet,  men  af  professor 
Brunius  vara  tillkommen  kort  före  refor- 

mationen (se  «Konstanteckningar  under 
en  resa  1849,  sid.  355 — 361j.  Barn- 

undervisning meddelas  uti  fast  folkskola 

och  nyligen  inrättade  småskolor.  I  sock- 
nen är  tingshus.  Ättehögar  förekomma 

vid  kyrkan.  Socknens  historiska  märk- 
värdighet är  att  Gustaf  Wasa  här  föll  i 

vattnet  under  sin  flykt  frän  Rankhyttau 
till  det  äfvenledes  i  socknen  belägna 
märkliga  godset  Oniäs,  se  den  artikeln; 

andra  välbebyggda  gårdar  äro  Buniruj- 
(jarden,  Hindsnoret,  iSto)-sund,  Sunnanö, 
Fredriksborg,  Långlandet,  Lilljan,  Thom- 
nän;  —  Prestgård,  1]4  mtl;  kommin.- 
bostället  ̂ /jg  mtl.  —  Haganäs,  tändsticks- 

fabrik och  Milt>bo  qvarn.  —  Adr.:  Falun. 
Thorsås  (Torsaas  1523),  en  socken, 

upptagande  hela  mellersta  delen  af  Södra 

Möre  härad  af  Kalmar  län,  belägen  in- 
till Blekingska  gränsen,  4^8  niil  s.  v. 

från  Kalmar,  omfattar  en  areal  af  3,273 
qvadratmil,  hvaraf  O,o27  vatten,  fördelade 
på  IO4V4  till  86%4  förmedlade  mtl, 
hvaraf  Sl^il  skatte,  3,^^  krouo,  1  frälse. 
Marken  är  bergig  och  mycket  sten  bun- 

den. Rådande  jordmånen  är  klapper- 
blandad  och  något  grusaktig  svartmylla. 
En  tredjedel  af  socknen  eger  ymnig 
skog,  de  öfriga  tvåtredjedelarne  sakna 
byggnadstimmer,  men  hafva  dock  något 
till  gärdsel  och  vedbrand.  Eedan  år 
1658  skrefs,  att  skogen  i  Thorsås  var 

ganska  medtagen,  men  ännu  fuunos  an- 
senliga   ek-    och    bokskogar.      All    fast 

egendom  var  1863  taxerad  till  3,093,2UO 
rdr  rmt,  hvaraf  28,600  rdr  för  verk  och 
lägenheter.      Folkmängden,     som     1810 

var  5,095,     uppgick    år    1863  till  öfver 
8,950    och    1865    till    9,149    personer. 
Af  indelta  arméen  underhållas  129  man. 

—  Socknen  utgör    för  sig  ett  konsisto- 
riclt pastorat  af  2:dra    klassen,  hörande 

till    Södra     Möre     kontrakt    af    Kalmar 

stift.  Kyrkan,  nybyggd  af  sten  år  1777, 
är  stor  och  rymlig,    men    belägen  nära 

socknens  östra  gräns,  endast  '/.,  mil  från 
liafvet,    hvarföre    också    innebyggarne    i 
den   vestra  delen   af  socknen  för  långliga 
tider    tillbaka    anlagt    en    temligen  stor 

kapellkyrka  på   1^/.,  mils  afständ  i  vester 
frän  moderkyrkan.     Till    pastoratets  ec- 

klesiastika historia  hör,  att  efter  Blekinges 
förening    med    Sverige    och    dess    östra 
socknars  förläggande  till  Kalmar  stift  af 
Carl  XI.   erhöll  detsamma  Christianopels 

angräusaude  församling  till  annex,   hvil- 
ken    anordning    dock    upphäfdes    1685. 
Den    äldste    kyrkoherde    härstädes   man 
känner  till  var  Nicolaus    Tocke  i  slutet 

af  1400-talet.  I  kyrkan  ligger  begrafven 
amiralitetskapteuen    Carl    Eaab.      Barn- 

undervisningen bestrides  uti  en  ambula- 
torisk  skola  inrättad  år    1848;   tre  skol- 

husbyggnader finnas.  Af  historiska  minnen 
är  upptecknadt,    att  bönderna  ihjälslogo 
år   1543    Sven    Gertronsson,    en    broder 
till    Nils    Dackes    hustru,    och    flera   af 
hans  hop,  samt  togo  tillfånga  Svens  bror. 
Holme  Gertron  och  Nils  Dackes  tioåriga 
son,    äfvensom    prestgårdens  förstörande 

genom  eld  af  Danskarue  är  1564.  Inne- 
byggarne i  denna  församling  hafva  gjort 

sig  kända  för  ett  i  allmänhet    häftigare 

och    vildare    lynne    än    folket    i  grann- 
socknarne,    hvarföre    också  ganska  sorg- 

liga uppträden  för    icke   länge  sedan  ej 
var    något    ovanligt.     Man    ser   här  ett 
nytt  exempel  på  huru  länge  de  fel,  som 
vanligen  vidlåda  gränsbefolkningar,  kunna 
bibehålla    sig,    då   öfver  200  år  förgått 
sedan  Thorsås  var  en    gränssocken,  och 
dä  det  hette  om  densamma  att  den  var 

»mycket  styff  och  illa   disponerad».    Rö- 
rande gränsen  mellan  Sverige   och  Dan- 
mark från  »Kneholdh,  der  denna  socken 

begynner,  till   Legdeverrae    eller  Seffve- 
vermenu  der    Wissefjerda    begynner»,  se 
Haudl.  rör.   Skand.  Histor.,  29  del.,  sid. 
56.  Ar  1803  gjordes  i  socknen  ett  fynd 
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af  500  silfvermynt.  Gårdar  äro  Fresi- 
gården,  1  mtl.  —  %  Siijgesbo;  \\  mtl 
i  Thorsås  samt  1  mantal  Ilingetorp,  ett 

gods  —  Vi6  "^^-l  Tranqvill.  —  Byar: 
Applerum,  Appleryd,  BJörsebo,  Brändeho, 
Gullaboås,  Kohlcbo,  Karsbo,  Qvilla,  Sko- 
rebomåla,  Sviiihidt.  Släta/bi/.  —  Adress : 
Kalmar  eller  Carlskrona. 

Thorsås,  gästgifvaregård  i  ofvan- 
nämnda  socken,  från  hvilken  skjutsas  till 

Broms  i  söder   J  ̂/^  mil. 
Påboda  i  öster   ■*/4     » 
Wärnaby  i  n.  o   1^/.,     » 
Pinkaretorp  i  vester     .     .     .      l^/^     » 

Thorsås,  "Westra,  eu  socken  uti  AUbo 
härad  af  Kronobergs  län,  sträcker  sig  2 
mil  utåt  Asneus  vestra  strand,  någon 
gång  1  mil  bred,  med  eu  areal  af  l,77i 
qvadratmil,  hvaraf  0,2it>  vatten,  fördelade 
på  55Vo4  mtl,  hvaraf  48 Vj^  sk.,  4% 

kr..  2Vjfr.,  och  bebodda  at"  3,628,  år 1863  och  64  af  3,793  personer,  1810 
var  folkmängden  2,123.  Marken,  till 
större  delen  stenig  och  bergig;  rådande 
jordmånen  svartmylla,  på  några  ställen 

s.  k.  rajälljord,  på  andra  åter  sandblan- 
dad  jord,  är  medelmåttig.  Pä  den  od- 

lade jorden,  som  upptager  1,700  tid, 

allt  i  ensädesbruk,  utsås  1,520  t-.r  säd, 
hvaraf  mest  korn,  samt  1,750  t:r  po- 
tates,  af  lin  sås  50  lU.;  år  1810  var 
utsädet  800  t:r.  Naturlig  äng  är  6,000 
tid;  198  hästar,  20  tjurar,  390  oxar, 

1,020  kor  vinterfödas.  Skog  växer  hjelp- 
ligt,  någon  bok  på  häradsallraänningen. 
All  fast  egendom  var  1863  taxerad  till 
1,088,500  rdr  rmt. 

Socknen,  fordora  förenad  med  Wies- 
landa,  är  nu  annex  till  Skatelöfs  pasto- 

rat; mellan  kyrkorna  räknas  ̂ /^  mil  och 
till  Wexiö  3  mil;  ny  kyrka  var  redan 

på  1840-talet  behöflig.  Barnundervis- 
ningen bestrides  endast  i  en  flyttande 

folkskola,  ehuru  antalet  af  i  skolåldern 

varande  barn  1863  uppgick  till  600. 
På  torpet  Hellansgärde  föddes  den  17 
Febr.  1796  af  fattiga  torpareföräldrar 
riksdagsmannen  Sven  Heurlin,  som  vid 

1840  års  riksdag  ingaf  till  konstitutions- 
utskottet ett  skriftligt  anförande,  inne- 
hållande 52  skarpa  anmärkningar  mot 

konungens  rådgifvare,  som  ock  blefvo 

samtligen  ställda  under  riksrätt;  af  ho- 
nom föreslogs  redan  vid  1834  års  riks- 

danr,  att  en    allmän  skola    mätte    af  all- 

männa medel  inrättas  i  hvarje  församling. 
Hans  lösen  har  städse  varit  »arbete  och 

bön.»  —  Af  gårdar  och  hemman  märkas: 
säteriet  Hidevik;  Vo  skatte  Jiavjjruboda, 

som  ock  kallas  Puttetorp,  der  «Putte- 
torpa  herre»,  en  man  af  13  qvarters 
längd  och  ovanlig  styrka  bodde  på 
1840-talet;  1  skatte  Slagestorp,  hvari 
V4  mtl  under  Carl  XILs  tid  bortbyttes 
mot  en  rulle  tobak,  derför  att  egaren 

ville  undgå  den  tryckande  knekthållnin- 

gen; ^i^  skatte  Holdahla,  Cavalliernas 
utgåugsort.  —  'Yg  skatte  iSiindei,  på 
hvars  egor  Thorne  manufakturverk,  såg 

och  qvarn  legat.  —  5^8  skatte  Torsås 
med  gästgifveri;  —  ̂1.,  Fårshidt,  fänriks- 

boställe, hvarifrån  en  officersdotter  ökat 
antalet  af  de  flera  kända  Smålandsflickor 

som  förborgat  sitt  kön  för  att  få  del- 
taga i  stridens  faror  och  ära.  V4  frälse 

Tvctanjdstorp  kallas  Elsetorp.  ̂ U  mtl Fredamåla  är  länsmansboställe.  1  sk. 

Oppergd  med  qvarn,  V2  Borsås,  ̂ /g  Bos- 
gård äro  indragna  militiaeboställen,  — 

Dessutom  finnas  flera  militisehemman.  — 
Adress :  Wexiö. 

Thorsås,  Östra,  Torsäs,  eu  socken 
uti  Konga  härad  af  Kronobergs  län, 

Ij^^  mil  söder  från  Wexiö;  areal  0,66g 
qvadratmil,  hvaraf  0,o32  vatten,  fördelade 
på  36.^J  hvaraf  28V8  skatte,  2%  krono, 
5Vi2  frälse,  bebodda  1863  af  1,853, 
och  1865  af  1,900  personer;  sedan  år 
1810  har  folkmängden  ökats  med  864 
personer.  Socknen  ligger  på  5  parallela 
åsar  med  berggrund;  rådande  jordmån 
sandblandad  mylla;  jernmalm  finnes  i 

sjöarne  Thorsjön,  Kyrksjön,  Femsjön,  Rin- 
kabysjön  ra.  fl.;  utsädet  år  1810:  500 
t:r,  är  nu  på  1,300  tid  odlad  jord, 
hvaraf  700  i  ensädes-  och  600  i  cirku- 

lationsbruk, 854  t:r,  deraf  mest  korn, 

samt  900  t:r  potates ;  af  lin  sås  30  lU ; 

naturlig  äng  2,500  tid,  vinterfödda  kre- 
atur: 144  hästar,  283  oxar,  8  tjurar, 

576  kor,  570  svin,  554  får,  432  ungnöt. 
All  fast  egendom  taxeras  till  756,400 
rdr  rmt,  hvaraf  38,900  rdr  för  verk  och 

lägenheter.  Gemenskapen  af  indelta  ar- 
méen  utgöres  af  17  man. 

Socknen  är  annex  till  domproste- 
prsebendet  Nöbbeled,  hvars  kyrka  ligger 

|;|  mil  från  härvarande  gamla  märkvär- 
diga kyrkan,  numer  raserad,  och  en  ny 

uppförd,    hållande    109  fot  i  längd,  57 
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fot  i  bredd.  Socknen  har  tingshus.  — 
Barnundervisningen  bestrides  i  en  fast 
tolkskola  och  två  småskolor;  i  skolåldern 
varande  barn  äro  omkring  300;  skolan 

har  en  donation  af  750  rdr.  Af  kyrko- 
herdar näranas  P.  J.  Carlstedt,  som  verkat 

mycket  för  nykterheten.  Här  finnes  ruu- 
stencL  1,277  i  Liljegrens  llunurk under 
med  en  vers.  Gårdar:  säterierna  Thor- 

sjö,  Torsås  och  Imjelstad; ')  V2  skatte 
Sunnansjö,  med  mjölqvarn,  grynverk  samt 
enramig  såg;  Ilanejors  pappersbruk;  Vo 
Säljeryd,  kapellansboställe;  %  Torsås, 

stom.  —  1  mtl  Askeberga  och  V^  Gram- 

torp militicEboställen.  Af  byar  5'  4  ratl 
sk.  Ingelstad,  4  sk.,  '  o  ̂'''  Hörda,  3*  '4 
sk.,   1%  fr.  SaJjenjd. —  Adr.:  Wexiö. 

Thorsätra,  ett  frälse-säteri  af  2  mtl, 
uti  VVestra  Ryds  socken  af  Bro  härad 
och  Uppsala  län,  beläget  vid  Skarfven, 
4  mil  från  Stockholm  och  Uppsala,  V., 
mil  från  Sigtuna  och  kyrkan,  har  en 
areal  af  1,290  tid  25  kpl.,  hvaraf  201 
tld^20  kpl.  åker,  42  tid  17  kpl.  äng, 
264  tid  betesmark  samt  641  tid  skog. 

Sedan  åkerjorden  blifvit  lagd  i  cirkula- 
tion, beräknas  skörden  uppgå  till  535  t:r 

säd  och  2,500  t:r  rotfrukter.  Manbygg- 
naden af  sten  innehåller  i  2  våningar 

14  rum,  och  2:ue  flyglar  9  rum;  träd- 
gård finnes  med  goda  fruktträd,  drif- 

bänkar  och  växthus.  Till  gården  höra 

väderqvarn  med  3  par  stenar,  såg,  te- 
gelbruk samt  4  torp;  tax. värdet  1863 

var  125,000  rdr  rmt.  Thorsätra  har  år 
1699  blitvit  utbytt  från  kronan  af  gr. 

Gabriel  Bengtsson  Oxenstjerna,  och  på- 
fördt  hr  P.  Colling  såsom  frälsegods, 

har  sedan  haft  egare  af  slägten  Iser- 
hjelm  från  1730  till  1818,  och  derifrån 
genom  gifte  öfvergått  till  majoren  Carl 
Reinhold  Robsahm;  har  sedermera  om- 

bytt åtskilliga  gånger  egare  och  tillhör 
nu  (år  1863)  öfverståthållareu  D.  G. 
Bildt. 

Thorsö,  kousistorielt  pastorat  af  3:e 
klassen,  utgöres  af  6  öar  i  sjöu  Weuern, 

*)  Enligt  sagan  skall  vid  Ingelstad  i  forna  tider 
hafva  varit  en  konungaborg,  och  auföres  så- 

som bevis  derpå  den  storartade  grafk  ullen 
»Kungshögen»,  derstädes,  hvilken  utom  den 
nämnda  runstenen  på  toppen  krönes  nf  en 
alldeles  rund  sten,  kallad  Ingelstad-stenen. 
Ett  annat  konungasäte  inom  socknen  berättas 
hafva  varit  Kurestad,  hvarefter  funnos  lem- 
ningar  ännu  för  hnndra  år  sedan. 

neraligen  Thorsö  med  kapell,  1^4  mil 
lång,  ',4  mil  bred,  med  27 }J  mtl,  Dillon. 
2 '/o  i^tl,  Kaljön,  Onsö,  Djurö  och  Bromni- 
ön,  skiljd  från  fasta  landet  genom  '/., 
mil  bredt  sund  till  Maricstad  ;  i  judicielt 
hänseende  hörer  Thorsö  till  ̂ Vadsbo 
härad  af  Skaraborgs  län;  areal  18,630 
tid  =  104,528  qvadratref;  3lV,6  mtl, 

hvaraf  17' j^  skatte,  2'' ^  krono,  11^4 
frälse;  tax.värdet  960,000  rdr  rmt;  c:a 

2,030  inbyggare.  På  norra  kusten  äro 

6'vartåkers-  och  Foijelövikarm,  Farnas 
och  Smörnäs  uddar.  Marken,  till  större 

delen  bergig,  är  uppfylld  med  sten  och 
skogbevuxen;  den  odlade  marken  är 

jemn;  skog  växer  tillräckligt;  till  binä- 
ringar räknas  båtars  byggande,  humle- 

plantering och  fiske.  Af  villebråd  fin- 
nas tjädrar  och  harar.  Helsobrunn  är 

på  Thorsöu.  Marknad  vid  Brinkobacken. 
Kyrkan,  med  högt  och  spetsigt  torn, 
är  med  säkerhet  uppförd  före  år  1626; 
Wiksala  (af  Wiksala  bäck)  eller  Foglö 
kapell  är  för  andra  gången  uppfördt  år 
1698.  Undervisningen  bestrides  i  tre 
skolor.  Skarpskytteförening  finnes.  Till 
Thorsö  flydde  den  rike,  men  snåle  biskop 
Brynjolf  i  Skara,  under  hungersnöden 
1315,  men  uppsöktes  af  fadern,  den 
ädle  lagmannen  Algot  Brynjolfsson,  i 
spetsen  för  en  uthungrad  folkhop,  som 
ålade  honörn  att  emottaga  och  föda 
dessa  utarmade. 

Fornminnen  äro  Folkekullen  vid  torpet 

Noret,  en  runsten  och  doraarestenar.  — 
Här  märkas  Bromö  glasbruk.  —  Foglö 
och  Skeberga,  säterier.  —  iV,  fr.,  % 
sk.  Böldstad,  en  välbyggd  egendom.  — 
Hof,  Bolsta,  Nohlby,  'Z,  ™^''  komrain.- 
boställe;  N:a  och  S:a  Sundet,  Brommö- 
sund  med  gästgifveri.  Riset  äro  byar.  — 
Frestbolet,  1  mtl,  med  1  mtl  Barkebolet 

utgöra  kyrkoherdeboställe.  —  Adress: 
Mariestad. 

Thorö,  Torö,  kapell-socken  till  Sot- 
holms härad  af  Stockholms  län,  6  Vo  mil 

söder  från  Stockholm,  består  af  Torön 

och  den  dermed  sammanhängande  Svärds- 
öu,  Oja  eller  Landsort,  och  en  mängd 
mindre  skär  i  Svärdsfjärden  samt  upp- 

tager med  1^',  mils  längd  och  "*  g  mils 
bredd  en  areal  af  5,670  tunnland  eller 

31,752  qvadratref,  på  6V24  mtl,  deraf 

'/g  mtl  komminister-boställe,  resten  frälse; 
464    inbyggare.     Det    hela  är  en  berg- 
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ländig  och  klippig  skärgård.  Åker-, 
ängs-  och  skogsbruk  i  föreniug  med 
liske,  lotsning  m.  lu.  utgöra  näringar. 
Kapellpredikanten  tillsättes  af  egareu 
till  socknens  största  gods,  frälse-säteriet 
Ilerrlianu-a ,  hvarunder  de  flesta  hem- 

man lyda  (se  den  artikeln).  Kyrkan, 
af  trä,  är  byggd  1699.  —  Adress: 
Stockholm. 

Thorönsborg,  tre  mtl  frälse-säteri, 
uti  S:t  Annie  kapell  af  Hammarkinds 

härad  och  Linköpings  län,  är  samman- 
bygdt  af  Drag  1,  Bogelöt  1  och  Sarna- 
vassa  1  mtl;  har  täck  belägenhet  på  en 
halfö  i  Saltsjön,  kallad  Thorön,  4\.,  mil 
fråu  Norrköping,  o  mil  från  Söderköping 

och  V4  mil  frän  kyrkan;  utgör  med  un- 

derlydande 1',.,  ra  och  rör,  SVg  mtl 
frälse  under  eget  bruk,  6 '/g  frälse,  ut- 

arrenderade, allt  inom  samma  socken, 
samt  1  mtl  frälse  med  flera  torp  och 
Karsviks  grufva  inom  Skällviks  socken, 
ett  betydande  gods  med  en  folkmängd 
af  öfver  400  personer. 

Thorönsborg  bebyggdes  till  säteri  af 
r.  r.  Göran  Gyllenstjerna,  som  uppförde 

på  hemmanet  Drag  är  1646  en  äbygg- 
nad  af  sten,  hvilken  emot  slutet  af  1750- 
talet  ersattes  med  en  ny  efter  Hårlemans 

ritning  af  sonsonen,  r.  r.  Jöran  G — a, 
i  1799;  af  honom  tillköptes  Djursö  och 
Börrum,  samt  anlades  en  trädgård.  Ar 

1812  tillföll  egendomen  genom  arf  Gyl- 
lenstjernas  systerdotter  L.  U.  Horn,  gift 

med  hofmarskalken,  grefve  C.  G.  Mör- 
ner,  och  har  alltsedan  förblifvit  inom 
slägten,  samt  eges  nu  (1864)  af  grefve 
A.  F.  Mörner  på  Herreborum  och  grefve 
J.  O.  Mörner  på  Käreholm. 

Thorönsborgs  säteri,  som  år  1818 
egde  25  t:rs  utsäde,  höbergning  till  300 
lass,  tillräckligt  mulbete,  vidsträckt  skog, 
rikt  fiske,  har  nu  i  sambruk  med  Hornö 
och  Bostebo  öfver  400  tid  åker  i  cirku- 
lationsbruk,  200  t:r  utsäde  i  säd  samt 

64  t:r  potates,  utom  rofvor  o.  a.;  afkast- 
uingen  af  ängen  uppgifves  till  öfver  800 
parlass  hö,  och  af  artificielt  foder  416 
lass;  hornkreaturens  antal  är  omkring 
240  st,  Alla  underlydande  hörde  dit 
redan  1683.  Bostebo  med  tillhörande 

ha  varit  afhysta  under  Herreborum.  Till 
gärden  hörer  vattenqvarn  med  2  par 

stenar,  tegelbruk  och  en  kalkugn.  — 
Manbyggnaden     uppgifves    af    Djurberg 

vara  ett  grundmuradt  hus  af  tege! 
uppfördt  i  prydligaste  byggnadsstil,  med 
två  ansenliga  trädgårdar,  deri  två  smak- 

fullt anlagda  orangerier  finnas  upp- 
förda, en  stor  köksträdgård,  2  humle- 
gårdar; alltsammans  omgifvet  med  plan- 

terade alléer.  Stället  finnes  afritadt  i 
Thersners  »Fordna  och  Närvarande  Sve- 

rige». Vid  gården  finnes  en  rikhaltig 
boksamling  med  åtskilliga  manuskript 
och  konungabref.  På  egorna  upptäcktes 
år  1742  ett  jernmalmsstreck,  som  nu 
mer  ej  arbetas. 

Thun,  regalt  pastorat  af  2:a  klassen, 
hörande  till  Skara  stift,  utgöres  af  sock- 
narue  Thun,  Friel  och  Karaby,  med 

44^  g  mtl,  deraf  1%  prestgård,    1  stom. 
—  7'/inn,  socken  uti  Ahse  härad  af  Läckö 
fögderi  och  Skaraborgs  län,  3  mil  v.  s.  v. 
från  Lidköping;  areal  0,215  qvadratrail 

eller  4,976  tid;  22'.,  mtl,  deraf  20% 
frälse,  -V^  skatte,  1'.,  krono;  tax. värdet 

688,790  rdr;  öfver  '760  inbyggare.  I allmänhet  jemn  mark,  med  jordmån  af 

lera;  ingen  skog  utom  vid  herregår- 
darne  i>åtenäs  och  GainiaalstoYp,  I  We- 
nern  fångas  gädda,  brax  och  lake.  — 
Kyrkan,  belägen  raidt  i  pastoratet,  är 
numer  gemensam  för  annexerna;  den 
gamla  var  utvidgad  1767.  I  folkskolan 
är  Rudensköldska  läromethoden  tillämpad 
af  kapiten  Kyhlberg;  skolan  är  grundad 
1762  genom  en  donation,  bestående  af 
St.  Hotgården  1  mtl.  Svenstorp  1  mtl  i 
denna,  1  mtl  Berg  i  Tranuras  socken 
och  250  t:r  säd,  af  dåvarande  pastorn  i 
Thun,  J.  Silvius,  och  har  genom  enskild 

frikostighet  fått  en  fullständigare  mate- 
rial än  de  flesta  sockenskolor.  Bland 

kyrkoherdar  må  nämnas  Abraham  Mellin, 
fader  till  den  ännu  lefvande  G.  H.  Mellin, 

känd  genom  sina  noveller  och  andra 

vitterhetsarbeten.  Fattighus  finnes.  Sten- 
h.dlcn,  ett  minne  efter  något  forntida 
slott.  Utom  nämnda  gårdar  må  nämnas 
Ki/rkolierde  bostället,  1  mtl,  med  vacker 

utsigt  åt  Dettern  samt  kronolänsmans- 
bostället  lliauhagen,  '/.,  mtl.  Tvättstugan 
är  en  rymlig  hamn  vid  Wenern,  på  hvars 
strand  finnes  ett  rymligt  upplagsmagazin. 

Påfvelstorp,  Olofstorp,  Hagen,  Gunnars- 
gärd,     Wäsbäcken    äro    hemmans  namn. 
—  Adress:  Lidköping. 

Thunsjö,  Tunsjön,  ett  skatte-heraman 
beläget  i  Dahls  socken  i  Ångermanland, 
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af  6  sel.  1  p?l.,  iTicd  linbladig  såg,  till- 
hör Graninge  bruks  liolag,  har  tillhört 

bonden  Lars  Persson,  fader  till  den  ut- 
märkte mekanikus  Dan.  Thunberg,  född 

1719,  v  1788,  om  hvilken  Ehrensvärd 
på  en  af  dammarne  vid  Svcal)orgs  fästning 
låtit  inskrifva:  »Utan  Thunberg  skulle 
Ehrenivärd   ej  bvggt  denna  dam.» 

Thunsta  (Tunestad  i  jordebok.),  by  på 
6  hemmans  n:r  uti  Ahls  socken  af  Nedan- 
Siljans  fögderi  och  Stora  Kopparbergs 
län,  med  en  vacker  belägenhet  omkring 

SVo  "'il  fi^än  Falun,  vid  Dalelfvens  ut- 
lopp ur  Insjön;  härvarande  fordua  gäst- 

gifvaregärd  är  nu  tillbyggd  för  stånds- 
personer och  är  enskild  mans  egendom, 

med  fakfori,  hvartill  den  genom  sitt 
läge  lämpar  sig  ganska  väl  för  trafiken 

på  Öfra  Dalarne;  äfven  bogseringsflot- 
tiljen  har  vanligen  här  sin  viuterstation. 

Härvarande  färjbro  underhålles  af  Lek- 
sands och  Ahls  socknar  till  hälften  hvar- 

dera.  Hela  byn,  med  41  hushåll,  har 

eu  egorymd  af  22,4  gårds-  och  trädgårds- 

tomter, '  1,058  åker,  2,788  äng,  610 betesmark,  7,263  skog  och  utmark,  allt 
i  qvadratref. 

Thurbo,  Turl/o,  jernbruk  i  Hedemora 
socken  af  Näsgärds  fögderi  och  Stora 

Kopparbergs  län,  1  mil  vester  från  kyr- 
kan, som  ligger  5  mil  från  Falun,  har 

samma  egare  som  Wikraanshytta,  se  den 
artikeln.  Bruket,  med  oinskränkt  smi- 
desrätt,  var  1863  jerate  qvarn  åsätt  en 

bevillningsafgift  af  83  rdr  60  öre;  till- 
hörande landtegendom  utgjordes  af  4 

rdr  41  öre  1  rst.  soldatärspgr  af  Turbo 

hemman.  Folkmängd  78  personer.  — 
Ar  1612  funnos  här  eu  jernhytta  och 
kopparhamraare,  som  år  1629  förbyttes 
till  en  stångjerusharamave  med  2:ue  här- 

dar och  600  skU,  år  1748  förhöjdt  till 
700  skU'  smide.  Af  egare  nämnas  på 
1630-talet  brukspatron  Johan  Noltiueck, 
sedermera  bergmästaren  Hans  Steffens, 

brukspatron  Angerstein  och  dennes  arf- 
vingar. 

Thureholm,  en  sätesgård,  se  Gädde- 
holra  i  Dirsta  socken  af  Siende  härad 
och  Westerås  län. 

Thureholm,  förr  kalladt  Geddeholm, 

ett  herresäte,  beläget  i  Trosa  landsför- 
samling, Hölebo  härad  och  Nyköpings 

län,  i  närheten  af  Trosafjärden,  V  4  mil 
från  staden    Trosa,    bestående  af  2  mtl 

frälse-säteri,  med  underlydande  10  mtl 

frälse  och  r'',^  mtl  skatte  inom  socknen, alltsammans  taxeradt  till  401,600  rdr. 

Utom  socknen  lyda  härunder  1''.,  mtl  i 
Wagnhärad,  1 '/•>  mtl  i  Bälinge  och  22'  \, 
mtl  i  Westerljung,  bland  hvilka  sistn. 

sedan  år  1662  det  gamla  säteriet  Orbo- 
holm.  Geddeholms  gods  grundades  tro- 

ligen under  första  hälften  af  1400-talet 
af  riksrådet  Carl  Gedda  genom  eu  sam- 

manslagning af  hemmanen  KjörkekuUa 
och  Skarpnäs:  men  först  dennes  son, 

r.  r.  Erengisle  Gedda  skref  sig  till  Ged- 
deholm. Sedermera  har  godset  öfvergått 

till  slägten  Gyllenstjerna,  till  Sten  Sture, 
genom  hans  giftermål  med  Christina 
Gyllenstjerna,  derefter  till  deras  måg, 
Thure  Bjelke.  Ar  1596  skref  sig  Nils 

Posse  "till  Gieddeholm.»  p^ramdeles  re- 
duceradt,  måste  det  utbytas  från  kronan 
och  har  sedermera,  efter  år  1761  kalladt 

Thureholm,  till  följd  af  en  framstäld 
önskan  af  kon.  Fredrik  I,  som  gästade 

på  godset,  varit  i  Bjelkeska  slägtens 
ego,  och  innehafves  nu  af  kammarherren 

grefve  Axel  Gabriel  Bjelke.  —  Mau- 
gårdsbyggnadeu,  omgifven  af  trädgård 
och  park,  återuppfördes  pu  ett  praktfullt 
sätt  efter  ryssarnes  härjningar  1719,  då 
större  delen  af  socknen  ödelades,  och 

innehåller  ett  godt  bibliothek  jemte  ma- 
uuskriptsaraling,  äfvensom  en  rustkam- 
marc.  A  egendomen  finnas  tegelbruk, 

kalkugn,  qvarnar  m.  m.  —  Från  tiden 
för  ryssarnes  härjningar  härstädcs,  be- 

rättas följande:  Större  antalet  af  den 

hop,  som  plundrade  och  brände  Thure- 
holm, skrämdes  af  några  i  en  skogs- 

backe bräkande  getter  och  bölande  oxar 

och  lupo  hals  öfver  hufvud  undan  till 
båtarne  och  koramo  till  de  väntande 

skeppen,  men  qvarlemnade  i  brådskan 
tvä  kamrater,  som  tagit  vägen  längre 
ned  åt  socknen  och  bränt  flera  af  Thu- 
reholras  ströhemman.  Desse  gömde  sig 

på  de  i  hafvet  långt  utskjutande  uddarnc 
Kräftudden  och  Tuna  ö  och  tillbringade 

i  de  på  den  tiden  täta  och  ogenom- 
trängliga skogarne  i  en  jordkula  ett 

uselt  lif,  uuder  fruktan  för  en  hård  ve- 
dergällning, men  framkommo  slutligen, 

när  minnet  af  branden  hunnit  något 
förblekna,  ur  skogarne  och  blefvoafden 
godsinta  allmogen  mottagna  endast  med 
den    förundran    ett    ovanligt    djur  upp- 
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väcker.  På  en  udde  ligger  nu  ett  hem- 
man med  namnet  Ryssland,  som  förmenas 

hafva  varit  det  första  af  de  begge  flyk- 
tingarne upptagna  nybygget. 

Thurstorpsö,  ett  forntida  slott  i  Skåne, 
skall  legat  nära  Näsbyholm  på  en  hög 
holme  i  en  liten  insjö  (se  art.  Gustafs 
socken),  och  tillhört  gilkaren  Tuve  Galen 
och  intogs  1382  af  allmogen,  hvarefter 
det  inköptes  af  drottning  Margareta  och 
skänktes  af  heuue  till  Lunds  domkyrka 
och  kapitel  med  vilkor,  att  det  skulle 
bero  på  framtida  godtfinnande  af  hennes 
son  konung  Olof  att  låta  qvarstå  eller 
nedbryta  dervarande  fäste;  men  tillig- 
gande  gods  skulle  allt  framgent  tillhöra 
dessa  andliga  stiftelser.  (Script.  Rer. 
Dan.  T.  Yl  p.  534.  Hvitfeldt,  Krön. 
sid.   571.) 

Thyfors,  jernbruk  uti  Säfsuäs  socken 

af  Westerdals  fögderi  och  Stora  Koppar- 
bergs län,  beläget  vid  sjön  Thyn  och 

Lielfven,  med  3  hamrar,  3  härdar  och 

566  .^kU  stångjernssmide  utom  ämnes- 
och  manufaktursmide,  privilegierades  år 
1817;  hörer  till  Gravendals-verken;  folk- 

mängd  193  på  31   hushåll. 
Tiaboda,  ett  frälse-säteri  af  2  mtl 

i  Kronobergs  län,  heter  numer  YxkuUs- 
sund,  hvarunder  det  är  beskrifvet.  i 

Tiarp,  annex-socken   till  Asleds  pa-   | 
storat,  är   belägen    uti    Wartofta    härad 

af  Skaraborgs  län,  l^o  mil  o.  n.  o.  från 
Falköping;  areal    1,666  tid  eller  9,329 

qv.ref;    11^  ̂   mtl,  deraf  8  skatte,  %  kr., 
3  frälse;  tax.värdet  233,900    rdr;    280    I 
inbyggare.      Hvarfsherget    ligger  i  östra 
delen.     Marken  sluttande;   skog  saknas. 
Kyrkan    byggd    1612,    sedan    Flittorps    ̂  
blifvit  förstörd  af  Danskarne.  —  Tiarp,    \ 
Töresborp ,    Esbjörnstorp     och     Flittarp 

(eller    Flittorp),    byar.   —   Adress:  Fal- 
köping. 

Tible,    en    socken  i  Håbo   härad  af   | 

Uppsala  län,  omkring  4  mil  söder  från 

Uppsala,  gränsande  i  n.  o.  till  Sigtuna-    | 
fjärden,    i    vester    till    Ullfjärden     samt   j 
Ytter-Gran  och  Kalmar  socknar;  arealen    ' 
46,667  qv.ref,  hvaraf  11,061  åker,  3,910 
äng,    23,708    skogsmark,    3,910   qv.ref 
sjöar;  23 V2  mtl,  deraf  iV^  krono,  I2V2    1 

skatte,  9'/2  frälse;  687  inl)yggare,  eller   | 
efter  mtls-längden  739.   En  del  är  berg- 
ländig    och    skogig,    en   jämnare    bygd    ; 
finnes    kring    ett    litet    vattendrag    mot   , 

Håtuna.  Jordmånen  å  slättmarkens  åker- 

jord är  hufvudsakligen  lera.  Hufvud- 
uäringen  är  åkerbruk,  skogsbruk  och 
fiske  binäringar.  Segelleden  till  Upp- 

sala går  förbi  sydöstra  kusten.  —  Thig- 
bile  namnes  1314,  såsom  hörande  till 
Habohundseri  af  Tiundia  och  Uppsala 
stift;  är  nu  annex  till  Hätuna  pastorat. 
Kyrkan,  gammal,  utan  torn.  Runstenar 
vid  och  kring  kyrkobyn.  —  Gårdar  och 
byar:  säterierna  Löfsta,  areal  5,220  qv.- 

ref, och  Negelstena  med  vattenqvarn,  i 

sambruk  med  'Vg  skatte  Slangvik,  3  fr. 
Tclgeb;/,  areal  6,458  qv.ref;  Wallby,  1 
mtl  skatte-rusthåll,  areal  1,284  qv.ref; 

V2  Jtidra,  komministers-,  "^/^  mtl  Bälbjj 
länsmans-,  'A  Westra  Tible,  kronofogde- 

boställe. —  1  skatte  Helgesta  i  sarabruk 
med  1  skatte  Ålsta,  areal  2,551  qv.ref. 
Kyrkbyn,  1  skatte,  3  frälse,  areal  4,745 
qv.ref,  utgörande  en  egendom  kallad 
Mariedal,  med  100  t:rs  utsäde  i  svart- 

mylla på  lerbotten.  Sigtuna  stads  egor 
intaga  en  rymd  af  1,432  qv.ref,  af  sjön 
Mälaren  3,155.  Alby,  Frötuna,  Hållunda, 
Skrumsta,  Svarsta,  Ö«s<rt,  hemmans  namn. 
—  Adress:  Sigtuna. 

Tible,  Tibble,  en  socken  uti  Hagunda 
härad  af  Uppsala  län,  2V2  mil  vester 

från  Uppsala,  vid  Säfve-ån  och  tvärt 
öfver  häradets  hela  bredd;  areal  77,410 

qv.ref,  deraf  2,466  sjöar  och  vattendrag, 
12,703  åker,  5,246  äng,  54,217  skog 
och  utmark;  9%  mantal  skatte,  4  mtl 
krono,  20 Vg  frälse;  c:a  820  inbyggare 

(den  1  Jan.  1865).  —  Med  denna  soc- 
ken börjar  den  mindre  uppodlade  och 

beboddadelen  af  häradet;  jämn  och  bördig 
är  den  nästan  blott  kring  vattendragen, 
annars  bestående  af  berg  och  skogsmark; 

längst  i  sydvest  ligger  Degermåssen.  — 
Jordmånen  är  än  lera,  än  sand  och  än 

mojord.  Jämte  åkerbruk  äro  skogs-  och 
ängs-bruk  samt  fiske  näringar.  Tax.- 

värdet 623,300  rdr  rmt.  Af  verk  finnas 

1  tegelbruk  och  en  qvarn.  —  Thigbili 
namnes  1314,  kallas  ock  Skogs  Tible, 

i  motsats  till  Tible  i  Håbo  härad;  ut- 
gör med  Åland  ett  konsistorielt  pastorat 

af  3:dje  klassen.  Kyrkan,  gammal,  utan 
torn;  norr  om  henne  skola  finnas  2:ne 
runstenar.  Af  byar  och  gårdar  näranas: 
Tible,  1  skatte,  1  frälse,  2^4  krono, 
hvaraf  2  mtl  är  prestgård,  %  mtl  kom 

ministers-boställe,    'Vg   orgelnistens,  hela 
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arfialen  ;'j,83y  qv.ref.  Säterierna  Onaikf 
i  sarubruk  med  ','.,  frälse  Nuriluuhmchi, 

0,356  qv.ref;  Rihboojtbäcl  eller  Bi-fil, 
7,134  tjv.ref;  Wiu,  alla  beskrifiia  pa 

sina  ställen;  Anf/elsta  iVo  frälse,  '/.^ 
krono,  deraf  det  sednare  militiie-host.  — 

'g  frälse  Aiifjen,  beläget  i  Lagumla  hä- 
rads allniiiiininic,  liör  enligt  skogskom- 

muiiens  resolution  af  den  20  Juli  169G 

till  Nysätra  socken.  4  ratl  T/iesta,  2 

intl  6'k)l,<:tii ,  skatte-heiuman ;  Ilobubru, 
hifjia,  Utljesta,  Siiudlti/,  frälse-hemnian. 
—  Adress:  Uppsala. 

Tible,  två  och  '/.,  mantal  frälse  (ej 
frälse-.säteri  som  hos  Djurberg)  uti  Täby 

socken  af  Danderyds  skeppslag  och  Stock- 
holms län,  lyder  under  i  samma  socken 

belägna  Näsby  säteri;  uppgifves  ar  1818 
haft  30  t:rs  utsäde,  höbergning  till  100 

lass,  skog  till  husbehof,  obetydlig  man- 

byggnad med  trädgård;  1863  års  tax.- 
värde  70,000  rdr  rmt. 

Tibble,  by  i  Södermanland,  Jönåkers 

härad  och  Lunda  socken,  egejitligen  be- 

kant deraf,  att  densamma  år  1640  upp- 
låts åt  bröderna  Gilius  och  Hubert  de 

Besclie,  hvilka  härstädes  samt  å  Wallby 

l)ys  egor  vid  lägenheten  Kolbärartorg 

eller  Bruksens  invid  en  bäck,  som  flyter 
in  i  Hansjön,  anlade  en  masugn»  På 

stället  funnos  förut  en  såg  och  en  cjvarn, 
hvilka  begge  blifvit  ödelagda.  Ett  förslag 

af  dem  var  äfven  att  göra  ̂ Virån  eller 
Jäderån  segelbar  medelst  slussar  ända 

ifrån  Saltsjön,  men  furslaget  kom  aldrig 

i  verkställighet. 

Tibble,  1',.^  mtl  skatte,  beläget  i 
Björnlunda  socken,  Daga  härad  af  Ny- 

köpings län,  2^4  niil  från  Mariefred, 

lydde  på  1600-talet  under  Auhammar  i 
Gryts  socken,  tillhörde  1816  friherre  O. 

L.  \Yrangel  och  numera  majoren  och 

riddaren  A.  G.  Kunstedt.  Vid  egendo- 
men tinnes  en  såg. 

Tibble,  flera  byar  och  hemman  finnas 

i  Uppsala  län  med  detta  namn,  deraf, 
utom  förutnämnda  Tibble  socknar: 

Tibble,  by  af  o  mtl  skatte,  ''g  mtl 
krono,  uti  Näs  socken  af  Bro  härad, 

nära  kyrkan,  3  mil  n.  v.  från  Stockholm, 

6  mil  söder  från  T*ppsala:  areal  4,351 
qv.ref,  deraf  843  åker,  568  äng,  2,322 
skog.  Ett  mtl  är  gästgifvaregård,  som 

nyligen  (1862)  blifvit  inköpt  för  94,000 
rdr  rmt  af  majoren,  grefve  C.  R.  Sparre 

VII. 

på  Säbyholm  från  baron  v.  Höpkeu  v. 
Lantingshausen  på  Bogesund,  som  erhållit 

tillstånd  att  öfverflytta  fideikommiss- 
naturen å  3  mtl  skatte  Tibble  till  Boge- 

sunds säteri;  fideikommiss-naturen  var 
inrättad  1796  af  nämnde  von  llöpkens 

moders  farfader,  friherre  J.  A.  v.  Lan- 

tingshausen, som  äfven  egde  (Jranham- 
mars  egendom,  hvilken  sednare  med  sina 

egor  gränsar  intill  Tibble  och  efter 
testators  död  delades  mellan  arfvingarne ; 
härifrån  skjutsas  till: 

Bålsta  n.   v   r"*  ̂   mil. 
Rotebro   ö   !',.,« 

TihbU,  ett  mtl  fr.-säteri  uti  Westra 

llyds  socken  i  samma  härad  som  före- 

gående, omkring  5  mil  söder  från  Upp- 
sala, har  varit  doneradt  Richard  Roseu- 

crantz,  rednceradt,  men  sedermera  utbytt 

och  haft  egare  af  slägterna  Posse,  Be- 
rendz,  Silfvercrantz  och  Gyllenstjerna  till 
Ornäs,  slutligen  von  Fersen  och  öfriga 

egare  till  Granhammar.  År  1730  flytta- 
des säteri-friheten  hit  från  Svedjesta , 

h varemot  roteringen  för  24  öresl. transpor- 
terades till  Lerberga  och   Svedjesta. 

Tibble,  Thybile  år  1311,  ett  mantal 
frälse,  uti  Låssa  socken,  äfven  af  Bro 

härad,  omkring  6  mil  söder  från  Upp- 
sala;  lyder  under  Stora  Säbyholm. 

Tibble,  två  och  V4  ratl  uti  Balingsta 

socken  af  Hagunda  härad,  omkring  l''^ 
mil  söder  från   Uppsala. 

Tibble,  by  uti  Litslena  socken  af 

Trögds  härad,  omkring  3'/^  mil  från 
Uppsala,  af  3^8  mtl  skatte,  1%  mtl  fr., 
med  14  lägenheter  och  en  egorymd  af 

6,130  qv.ref,  hvaraf  2,254  åker,"  3,048 
skog,  325  äng;  frälset  lyder  under  Ekol- 
sund. 

Tibble,  by  i  Rasbo  Kihls  socken  af 

Rasbo  härad,  2 '/g  mil  n.  v.  från  Upp- 

sala, innefattar  1',.^  mtl  skatte,  lydande 
under  Ustcrby  bruk,  3  mtl  krono,  till- 

hörande Uppsala  akademi,  Vg  "itl  liä- 
radshöfdings-,  ','0  mtl  komministers-,  Vg 

militiiebost.,  1  frälse,  lydande  under  Watt- 
holma  bruk,  '/.,  frälse  under  Edeby 
säteri,  och  V.,  mtl  frälse  anslaget  till 

underhåll  af  Bjelkiska  grafven  i  Lena 

kyrka. Tibble,  egendom  af  3  mtl  frälse,  1 
mtl  skatte  uti  Tibble  socken  af  Håbo 

härad,  med  lägenheten  Mariedal,  belägen 

4'  ;,   mil    från    Stockholm,     ' '.,  mil  från 
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lastageplats;  arealen:  199  tid  åker,  130 

tid  äug.  400  tid  skog.  I  samma  soc- 
ken ligger  Vo  ™^'  Tibble,  kronofogde- 

boställe. 

Tibble,  by  af  ̂ ,4  mtl  skatte,  V2  ̂r., 
lV.>  frälse,  uti  Tilliuge  socken  af  Asunda 

härad,  omkriug  V2  "^^^  vester  om  En- 
köping, areal:  3,753  qv.ref,  deraf  1,181 

åker,   1,606  skogsmark. 
Tibble.  Tibli^,  två  mtl  skatte,  ̂ /^ 

krono,  V  .>  frälse  i  Wassunda  socken. 
Erlinghundra  härad  af  Stockholms  läu; 
liäraf  utgöra  1  mtl  skatte  V^  frälse,  tax. 
till  19,000  rdr,  en  egendom,  der  år  1862 

uppsattes  ett  distrikt-meijeri.  Krono- 
hemmanet  är  ett    indraget  kaptens-bost. 

Tibro,  gästgifveri-heinman  af  1  mtl 
skatte  i  Skaraborgs  län,  Kyrkefalla  soc- 

ken, Kåkinds  härad,  är  köpt  af  Nils 
Kagg,  sedermera  reduceradt;  skjutsar  till: 

Hjo  &.  v   l'V4  J^il- 
SiJttlmlt  D.  o   iVo     » 
Fålstorp  u.  v   l^/.2     » 
Sko/de  v   1^8     " 

Wärsåä   s.    v   1^'g     » 
Kyrkeho  ö   1%     » 

Tiby,  by  i  Börje  socken  af  ITller- 
åkers  härad  och  Uppsala  län;  2^/^  sk.- 
rusthäll,  deraf  %  mtl  välbebygdt,  ̂ ,4 
krono,  militite-boställe;  54  inbyggare; 
här  är  trädskola,  anlagd  1858,  med  400 
dels  fruktträd,  dels  Holländska  lindar. 

Ticksta,  ett  frälse-säteri  af  3  mtl, 
uti  Röö  socken  af  Sjuhundra  härad  och 
Stockholms  län,  omkring  2  mil  v.  s.  v. 

från  Xorrtelje,  har  alltsedan  IGOO-talet 
lydt  under  Näs  egendom;  de  under  eget 
bruk  lagda  hemmanen  utgjordes  1863 
af  Nud  2  skatte-rusthåll,  Ticksta  3  mtl 

frälse-säteri  (nytt,  Bylde,  ̂ !^  skatte,  1 
Risby,  dessutom    hörde    till    egendomen 
2  mtl  frälse.  —  Ticksta  var  nämnda 
år  ensamt  åsätt  ett  värde  af  24,000 
rdr  rrat. 

Tidaholm,  bruks-  och  landtegendom 
uti  Agnetorps  socken,  Wartofta  härad 
och  Skaraborgs  län,  belägen  nära  kyrkan, 
3  mil  8.  v.  från  Hjo ;  den  förra  består 

af  en  stångjerns-bärd  med  oinskränkt 
smidesrätt,  af  1  knipp-  1  räck-  samt 
2:ne  spikhamrar  med  250  skil  raanu- 
faktursmide,  atom  tillverkningen  af  åker- 

bruksredskap; den  sediiare  består  af  3'/4 
mtl  frälse-säteri,  5';.2  mtl  frälse,  2^1^ 
skatte,  '32  krono,  tillsammans  10 -{.I  mtl. 

Tidaii. 

(eller  enl.  mtls-uppgiften  af  3}jJ  mänt. 

under  eget  bruk  samt  underl.  6^  ̂   mtl  '), 
med  en  egorymd  af  c:a  6,000  tid  och 
ett  utsäde  af  c:a  200  t:r  i  sandmylla; 
till  egendomen  höra  dessutom  tröskverk, 
benstarap,  qvarn  och  såg,  förut  ha  äfven 
funnits  tegelbruk  och  bränneri;  alla  ver 
ken  drifvas  af  2:ne  efter  hvarandra  följande 
fall,  som  ån  Tidan  gör,  under  det  den 
här  grenar  sig,  bildande  åtkilliga  större 
och  mindre  holmar,  hvaraf  stället  fått 
namnet  Holraa,  som  ännu  finnes  i 

jordebokeu.  Manbyggnaden  med  särdeles 
vackert  läge  utmed  ån  Tidan,  uppf(;rd 

pä  1780-talet,  sedan  den  gamla  blifvit 
förstörd  af  vådeld,  uppgifves  bestå  af  4 

flygelbyggnader,  deraf  2  af  sten,  2  af  trä, 
och  omgifves  af  vacker  trädgård  i  engelsk 
stil.  —  Angående  egare  till  godset  upp- 
gifver  väl  Tuneld  deribland  adliga  ätterna 

Papegoja  och  Dyckert  på  1600-talet; 
men  med  säkerhet  vet  man  dock,  att 
det  skänktes  af  kon.  Gustaf  H  Adolf 

till  Ebba  Brahe,  till  hvars  efterkommande 
det  sedermera  ända  till  och  med  när- 

varande egare  alltjemnt  öfvergått.  Bland 
innehafvare  må  nämnas  den  under  Kö- 
nigsmarks  och  Carl  Xn;s  krig  ryktbare 

general  Mentzer  samt  en  af  mösspar- 
tiets hufvudmän,  öfverståthållareu  T.  G. 

Rudbeck  (känd  frän  1772  års  revolution), 
farfader  till  baron  Rudbeck,  från  hvars 

arfvingar  godset  köptes  1846  af  när- 
varande egaren ,  ryttm.  friherre  Haub 

Henrik  von  Essen. 

Tidahoha,  ett  mtl  frälse-säteri,  är 
tax.  till  44,000  rdr  rmt,  jernbruket  till 
24,000  rdr,  hela  godset  till  480,000 
rdr  rmt;  ståugjerns-tillverkningen  uppgår 
till  5  ä  600  sklL  Bland  underlydande 

gårdar  må  nämnas  1^4  fr.-säteri  Gifss- 
laretorp.  —  Tidaholms  landtegendom 
uppgafs  1818  bestå  af  4  mtl,  med  48 
tid  åker  i  4  gärden,  instängda  med  flera 
100  famnars  stenmur,  och  ett  utsäde  af 
9  t:r  råg,  22  t:r  vårsäd;  174  tid  äng 
och  885  tid  skog.  I  sednare  tider  har 
ängsvattning  här  blifvit  använd. 

Tidan,  Tida-ån,  på  landtspråket  Tian. 
Skaraborgs  läns  största  vattendrag,  upp- 

rinner i  Bottnaryd  socken   från  Komosse, 

*)  Eller  erilij^L  annan  uppgift  af  V,! ̂   fr.-siileri, 

b\l  mtl  frälse,  I|;?  skalle,  tillaainmans  9'  ic mantal. 
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som  till  eii  del  ligger  iuom  Mo  härad 
af  Jönköpings  län  och  till  eu  del  inom 

Bedvägs  härad  af  Elfsborgs  län,  af  folk- 
sägnen tillägges  »ur  en  stor  videbuske^; 

UD  iugär  som  en  större  bäck  uti  ̂ trOuy- 
sercd-yoii ,  hvarur  hon  vid  hemmanet 

Sjogered  gar  i  en  dalsäiikning  med  sauka 
ängar  och  kärr,  gör  åtskilliga  fall,  såsom 
vid  Bergabron  och  Liared  m.  fl.;  gar  vidare 
in  i  sjön  Joijen;  gör  vid  Arås  äter  ett  fall, 
der  den  går  i  Wällem,  hvarur  den  vid 
Kylingared  slingrar  sig  i  ostlig  rigtning 

med  ett  vackert  vattenfall  genom  Ky- 
liugareds  madcr,  der  dock  stycketals  är 
från  ån  ledd  eu  större  kanal  ned  till 

Skaraborgs  län  och  sjön  Bränyen,  hvarur 
ån  kommer  till  Näs  eller  Jijnvhdcksjön; 

genomlöper  den  länga  Stråken  i  War- 
tofta  härad  vid  gränsen  mot  Jönköpings 
län,  der  ån  vid  Ryfors  bruk  infaller, 
för  att  sedan  vid  Broholra  inom  Sand- 

hems socken  lemna  denna  sjö;  följer 
sedan  vattendelaren  mot  norr  nära  Göta 

kanal,  då  den  afviker  mot  vester,  upp- 
tagande ån  Ui^an,  sjön  Ymsen  samt 

Låmjens  vatten  genom  Kräftan  —  ut- 
faller slutligen  vid  Mariestad  i  We- 

nern.  An  genoraflyter  socknarna  Bott- 
varyd,  Liared  och  KyliiKjared  inom  Elfs- 

borgs län,  Bjurbäck,  Nykyrka,  Sandhem, 

Utväiujstorp,  Wättak,  Wuliiige,  Ayne- 
to)'p,  Fröjered,  Fridened,  Korsberga,  Mo- 
falla,  Kyrkefalla,  Ransberj,  B  eliefors, 
Mo,  Wad,  Odeiisåker,  Tidavad,  Ekby, 

Utby,  Ullevad,  Leksberg  inom  Skara- 
borgs län.  Vidskepelsen  härleder  namnet 

af  eu  bland  folket  gängse  tro,  att  hon 
hvarje  år  måste  hafva  10  offer,  eller 
att  tio  raenniskor  skola  der  hvart  år 

få  sin  graf,  hvaraf  uppkommit  ordstäfvet: 
»Nissa,  Tia  och  Laga 
ta  mången  man  å  daga»; 

andra  anse  namnet  böra  härledas  af  åns 

tillopp  ur  tio  sjöar;  den  har  godt  lax- 
fiske. Först  genom  biskop  Bengt  den 

Godes  försorg,  under  Erik  den  Heliges 
tid,  lärer  bro   blifvit  lagd  öfver  ån. 

Tidavad,  eller  Tjäfva,  Tiavad  (i 

mtls-  och  tax. -längd),  annex-socken  till 
Odensåkers  pastorat,  är  belägen  i  Wadsbo 
härad  af  Skaraborgs  län,  iVo  mil  söder 
från  Mariestad,  skiljd  i  öster  från  Eks 
socken  genom  Kräftan  och  till  en  del 
i  norr  frän  Ekby  af  den  genom  socknen 
flytande  Tida-ån;    areal    2,870  tid  eller 

16,072  qv.ref;  12 '4  mantal,  deraf  9% 
skatte,  IV.2  krono,  1  frälse,  tax.  till 
433,800;  c:a  520  inbyggare.  Ringa 
tillgång  på  skog;  jordmånen  mer  lera 
och  lermylla,  någon  ojemn  och  stenbun- 
den  sandmylla  vid  Tidan.  —  Kyrkan, 
mycket  gammal,  är  utvidgad  1728.  — 
Sluttniig,  Brotorp,  Frölunda  och  Tiavad 
äro  byar,  i  sistnämnda  är  1  mtl  stora- 

hemman   och    största    gården   1   mtl  sk. 

—  -Sönjvar)!,  en  qvarn  med  3  par  stenar. 
—  Adress:  Mariestad. 

Tidersrum,  Stora,  ett  mtl  frälse  uti 
Tirsrums  socken  af  Kiuda  härad  och 

Linköpings  län,  6'/.^  mil  frän  Linköping, 
med  vacker  belägenhet  vid  Tirsruras-sjÖn, 
nära  kyrkan,  som  näuiues  redan  på  1300- 
talet  i  ett  gammalt  perrabref,  der  det 
heter,  att  »Svane  på  Tliydhirsrum»  byggt 
kyrkan;  sedan  har  Ba;nkta  Bosdottcr, 
omkring  1405,  haft  andel  i  Tidlursrum; 
från  1628  har  det  lydt  under  Brokind, 
sedermera  tillhört  fru  Helena  Jakobs- 

sköld som  frälse-säteri  till  1680  och 

som  frälse  1687;  frän  1700  inpå  1850- 
talet  har  det  haft  gemensamma  egare 
med  Sommenäs;  var  1863  skiftadt  mellan 
10  egare  och  taxerades  till  36,000  rdr, 
utom  tillhörande  qvarn  med  2  par  stenar. 
Åkerjorden  skall  vara  så  förträfflig,  att 
det  ena  gärdet,  kalladt  Ringarör,  säges 
aldrig  slå  felt.  Dessutom  finnes  i  samma 

socken  Lilla  Tidersntin,  '/^  mtl  skatte, 
med  garfveri. 

Tidön.  Herresäte,  beläget  med  un- 
derlydande i  Rytterne,  Dingtuna  och 

Barkarö  socknar  af  Snefringe  och  Tu- 
hundra  härader  af  Westmanlands  län,  1% 
mil  från  Westerås,  är  ett  af  de  äldsta 
i  landet,  liksom  genom  sina  historiska 
minnen  ett  af  de  mer  kända  och  ryktbara. 

Säteriets  egor,  liksom  sjelfva  gårdeu, 
ligga  pä  en  i  sjön  Mälaren  utskjutande 
större  halfö,  då  deremot  de  tillhörande 
utgårdarne  med  största  åkerrymden  ligga 
på  fastlandet  och  utgör  en  del  af  det 
bördiga  slättland,  som  omgifver  Westerås. 
Nämnda  halfö  med  omgifvaude  talrika 
större  och  mindre  öar  och  holmar,  be- 

vuxen, liksom  dessa,  med  uråldriga  lindar 
och  ekar,  bildar  ett  af  Mälarens  vackraste 
områden.  Ganska  tidigt  har  Tidön  varit 

bebyggd.  Ej  långt  från  nuvarande  slottet 
ligga  på  Stensj Öberget  ruiner  af  en 
vikingaborjT.     Stora    stenmassor   af  8  ä 
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10  alnars  höjd  omgitva  ännu  ytterrau- 
rarnas  fordua  sträckning;.  Dessa  murar 
hafva  troligen  eu  gäng  varit  beklädda 
med  timmer,  och  frånvaron  af  allt  mur- 

bruk i  det  inre  af  borgen  synes  antyda, 
att  också  densaramas  byggnader  varit 
endast  af  trä.  Vid  anställda  gräfniugar 

har  man  här  för  några  årtionden  till- 
baka funnit  vapen,  delar  af  rustningar 

m.  m.,  allt  af  jern.  Ännu,  påstår  tra- 
ditionen, finnas  ringar  fastsmidda  i  berget, 

der  eu  gång  vikingaskeppen  kunde  fästas, 
och  folk  lefver,  som  sett  dem;  men  al- 

drig kunna  de  återfinnas.  »Herr  Skammel, 

som  bodde  på  Tiidön»,  —  såsom  det  heter 
i  en  visa,  ännu  känd  i  olika  trakter  och 

spridd  i  våra  utgifna  samlingar  af  fornsån- 
ger,  —  namnes  som  första  egaren  till  Tid- 
öu,  på  samma  gång  visan  omtalar  blodiga 
händelser,  timade  inom  den  sedan  så  mänga 
sekler  öfvergifna  borgen.  Efter  ett  kloster 
finnas  äfven  obetydliga  lemningar  inom 
Tidöns  egor;  men  påståendet,  att  fordna 

klosterträdgårdens  jord  ännu  skulle  igen- 
kännas genom  öfverlägsen  bördighet,  torde 

vara  mindre  pålitligt.  Ar  1368  namnes 
biskopen  i  ÄVesterås,  Måns  Eskilson, 
som  egare  till  Tidön.  —  1386  tillhörde 
egendomen  den  rike  och  mägtige  Bo 
Jonson  Grip,  och  han  anses  hafva  byggt 
det  fasta  stenhus,  som  i  förändradt 
skick  ännu  finnes  qvar,  ehuru  det  sedan 
länge  nyttjats  till  magasin.  Denna  borg, 
också  i  främsta  rummet  afsedd  till  för- 

svar, bestod  i  äldre  tider  af  en  hög  fyr- 
kantig byggnad  med  talrika  skottgluggar, 

omgifven  af  murade  vallar  och  hörntorn. 

Dessa  äro  längesedan  jemnade  med  jor- 
den, och  endast  den  förstnämnda  bygg- 

naden qvarstår,  vittnande  om  varaktigt 

byggnadssätt.  —  Som  egare  näranas 
vidare  år  1434  riksr.  Magnus  Green, 
(hvars  biografi  läses  i  Biogr.  Lexikon 
Ny  Följd  IV  Band.),  1464  Ivar  Green, 
år  1516  Magnus  Green  af  vapen,  hvilka 
alla  skrefvo  sig  till  Tidön,  derefter 
Magnus  Greens  enka  Anna,  kon.  Carl 
VIII  Knutsons  dotter  Magdalena,  gift 
med  Ivar  Axelson  Totl,  och  riksr,  Åke 
Jöranson  Tott,  halshuggen  i  Åbo  1520. 
År  1537  ansåg  sig  Gustaf  Wasa  ä  sin 
gemåls  Margareta  Lejonhufvuds  vägnar 
som  bördeman  till  Tidön  och  äfven  till 

Plkolsund,  och  inköpte  verkligen  dessa 
egendomar  frän  Elin  Ivarsdotler  Tott  och 

flera  af  hennes  raedarfvingar;  men  efter 
det,  som  man  kan  finna,  billiga  klander, 
som  emot  detta  köp  anfördes,  synes 
konungen  hafva  blifvit  tvungen  att,  med 

bibehållande  af  Ekolsund,  ̂ år  1540  till Göran  Åkeson  Tott  återlerana  Tidön. 

Göran  Åkeson  dog  barnlös  1557  och 
ärfdes  af  systern,  Christina  Åkesdotter, 

gift  med  Johan  Pederson  Bååt  till  Fi- 
tuna.  Han  ärfdes  1579  af  sonen,  furst- 

liga rådet  Åke  Johanson  Bååt,  gift  med 
Christina,  Thures  dotter,  Trolle.  Efter 
dem  ärfdes  Tidön  af  deras  dotter  Anna, 
och  då  hon  1608  gifte  sig  med  Axel 
Oxenstjerna ,  den  sedermera  ryktbare 
rikskansleren,  öfvergick  egendomen  till 
hans  slägt.  Anda  hittills  hade  egarne 
till  Tidön  bebott  den  förutnämda,  af  Bo 

Jonson  Grip  uppbygda  borgen;  men  den 
hade  1598  under  Åke  Johansson  Bååts 

tid  blifvit  plundrad  af  de  under  orolig- 
heterna mellan  hertig  Carl  och  konung 

Sigismund  i  Westerås  samlade  Dalkar- 
larne, och  ehuruväl  den  sedan  äfven  af 

Axel  Oxenstjerna  och  hans  husfru  i  åt- 
skilliga år  beboddes,  så  torde  den  dock 

icke  längre  hafva  motsvarat  tidens  öka- 
de fordringar  på  bekvämlighet,  eller  det 

lefnadssätt  som  tillkom  den  ansedde 

rikskansleren.  Han  byggde  således  det 

nuvarande  slottet,  som  synes  blifvit  fär- 
digt 1628  eller  1630.  Byggnadsstilen 

var  enkel,  men  imponerande.  Den  ur- 
sprungliga byggnads-planen  omfattade 

endast  den  nittio  alnar  långa,  höga 

hufvudbyggnaden,  som  först  fulländades; 
men  snart  derefter  tillbyggdes  de  o:ne 

två-våningars  flyglar,  som  med  lika  längd 
bildade  den  slutna  borggård,  hvilken 
med  sina  storartade  dimensioner,  sin 

architechtoniskt  sköna  trappa,  sina  porti- 
ker med  vapen  och  rika  ornamenter, 

allt  i  sandsten,  påminner  om  den  tid, 
som  förmådde  bygga,  och  frän  hvilken 
också  våra  stoltaste  minnen  äfven  i  detta 
afseende  härleda  sig.  Samtidigt  var 
det  troligen,  som  den  dittills  begagnade 
bostaden  erhöll  namn  af  Altenburg,  till 
skilnad  från  den  nya,  eller  Oldenburg,  sora 
den  ännu  kallas.  Det  tyska  namnet,  var  en 
följd  af  tyska  handtverkares  användande 
eller  egarens  så  godtsom  oafbriitna  vistande 

lång  tid  i  Tyskland.  Inom  hus  utrusta- 
des det  nya  slottet  som  tidens  prakt 

och    egarens    värdighet    fordrade.      Väg- 
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gariie  i  aomlig^a  rum  hade  gyllenläder, 
i  andra  olika  slag  af  gobelins.  Taken 
voro  mest  målade,  antingen  på  de  synliga 
bjelkarna  eller  på  spänd  väf,  med  vapen 
och  emblemer,  i  fattningar  af  träarbete. 
Fönstren  hade  små  rutor,  och  ännu  tinnes 
en  våning  med  sådana  i  behåll,  hvarje 

fönste-luft  har  360  sådana  i  blyfattning. 
Spislar  och  stengolf  funnos  öfverallt  och 
firo  ännu  i  flera  rum  i  behäll ;  liksom 
stenbänkar,  murade  i  fönstren.  Dörrarne 

i  rikaste  marquetterie-arbete,  omgifne  af 
skulpterade  träfattningar,  troligen  ar- 

betade i  Tyskland,  funnos  ännu  oska- 
dade till  icke  obetydligt  antal,  ehuru  några 

nyligen  af  dåvarande  egaren,  kammarh. 
Blomstedt,  samtidigt  med  åtskilligt  af 
samlingarnas  förskingrande,  borttogos  och 
förärades  till  kon.  Carl  XV,  som  låtit 

uppsätta  dem  vid  Ulriksdal.  Några  rum 
äro  ännu  fullständigt  i  samma  skick 

som  i  Axel  Oxenstjeriias  tid,  främst  deri- 
bland  den  s.  k.  kronsalen,  som  till  både 
anordning  och  möblering  är  orubbad. 
])er  finnes  ännu  den  thronhimmel  af 
siUVerbrokad,  under  hvilken  rikskansleren 

säges  hafva  mottagit  främmande  beskick- 
ningar. Väggarue  prydas  af  porträtter, 

alla  i  kroppsstorlek,  af  rikskansleren  och 
alla  medlemmarne  af  hans  ättegren.  Dcr- 
eraot  saknas  hans  svärd,  hans  sporrar, 
hans  riksklubba  m.  m.,  hvilket  allt  af 
kammarherre  Blomstedt  likaledes  blifvit 

bortskänkt.  Den  store  Axel  Oxenstjerna 
ökade  och  ordnade  sjelf  sina  samlingar 
af  böcker  och  raanuskripter.  Konstsaker 

och  dyrbarheter  af  alla  slag,  som  skänk- 
tes honom  och  hemfördes  från  Tysk- 

land förvarades  alla  vid  Tidön,  som 
oafbrutet  var  hans  käraste  hemvist,  och 

gamla  handlingar  der,  antyda,  huru  dyr- 
bart hans  bohag  varit,  under  det  andra 

föremål  bevittna  den  enkelhet,  som  per- 
sonligen tillhörde  honom.  Efter  Axel 

Oxenstjernas  död  1654  tillföll  Tidön 
hans  andra  sou,  riksrådet  Erik  Oxen- 

stjerna, som  dock  afled  redan  1656. 
Hans  enka.  Elsa  Brahe,  oragifte  sig  år 
1661  vid  Tidön  med  pfalzgrefven  Adolf 
Johan  (kon.  Carl  X:s  bror',  och  hou 
berättas  ur  landet  hafva  medfört  en  stor 

del  at  de  konstsaker,  som  der  varit  sam- 
lade. De  omyndigas  egendomar  förval- 

tades i  många  år  af  deras  förmyndare, 
riksrådet,  friherre  Knut  Kurck,  och  Tid- 

ön tilföll  sedan  Eriks  son,  (Jarl  (iustaf 

Oxenstjerna,  född  samma  år  som  fadern 
dog.  —  Han  dog  ogift  i  Polen  1706, 
och  med  honom  utslocknade  grefliga 

ätten  Oxenstjerna  af  Södermöre.  Seder- 
mera har  Tidön  genom  arf  och  gifte 

kommit  till  åtskilliga  medlemmar  af 

slägterna  Oxenstjerna,  Dohna,  Kidder- 
stolpe.  Riksräflet  grefve  Fredrik  Kid- 
derstolpes  äldre  dotter,  gift  med  lagman 

Lagerhjelm,  erhöll,  utom  Iljulstad  i  L'p- land,  äfven  strögods  från  Tidön,  och  vid 
arfskiftet  derstädes  l)ortfördes  en  del 
både  af  archivet  och  rustkammaren,  och 

denna  andel  af  de  förr  så  rika  Tidö- 
samlingarne  har  vid  Hjulstad  under 
följande  egares  tid  småningom  spårlöst 
försvunnit.  Ar  1816  ärfdes  Tidön  af 

landshöfd.,  grefve  F.  Kidderstolpe.  h"6v första  gången  allt  sedan  äldsta  tider  gick 

egendomen  nu  i  handel,  då  den  af  sist- 
nämnde egare  såldes  1835  till  friherre 

AU).  Kantzow,  ombytte  egare  genom 

köp  åren  1849,  lr»ö3  och  sist  1863,  dä 
Tidön  öfvergick  till  nuvarande  egarne, 
friherre  Arvid  Kurck  och  hans  hustru, 

född  Hallenborg.  För  närvarande  un- 
dergår den  gamla  slottsbyggnaden,  som 

är  uppförd  i  fyrkant  med  borggård  och 
innehåller  omkring  50  rum,  fullständig 
yttre  restaurering,  och  flera  af  rummen 
äro  återställda  i  sitt  fordna  skick.  Den 

dyrbara  rustkammaren  skingrades  under 
kammarherre  Blomstedts  tid,  liksom  det 

dä  befintliga  bibliothcket;  men  lyckligt- 
vis kom  större  delen  häraf  till  statens 

samlingar.  Arkivet  såldes  till  staten 

af  grefve  F.  Kidderstolpe.  —  Sålunda  be- 
röfvadt  sina  fordna  skatter,  eger  numera 
Tidön  endast  en  samling  handlingar  i 

digra  och  talrika  pergamentsbaud,  in- 
nehållande dokumenter  rörande  Oxen- 

stjernska  slägterna,  dess  egendomar  och 
desaramas  förvaltning  fräu  början  af 
1600-talet  till  sednare  tider.  ¥At  biblio- 
thek  af  cirka  14,000  volumer,  särdeles 

rikhaltigt  i  den  moderna  in-  och  ut- 
ländska litteraturen,  en  större  samling 

porträtter,  samt  en  samling  inhemska 
fornsaker  återstå  likaledes. 

TkliH  består  för  närvarande  af  Tid- 
ön, 2  ratl,  och  Ternö,  1  mtl  säteri. 

Björnö  1  ratl,  Lötli  1  mtl,  Oxnö  1  mtl 
och  Asko  10-/.J  mantal,  saramanlagdt 
17-/}   mtl.      Arealen  är  cirka  3,000  tid, 
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deraf  1,600  åker  och  äug  (deraf  cirka 
400  till  sät-eriet),  till  största  delen  bru- 

kad under  utgårdarna  Asko  och  Walnö. 
Vid  egendomen  finnas  2:ne  mejerier, 
med  tillsammans  150  kor.  Bönder  och 
torpare  göra  dels  arbete,  dels  arrende. 
Taxeringsvärdet  år  1862  var  317,000 
rdr  rmt. 

Tierp,  en  socken  i  Uppsala  län,  i 
anseende  till  hemmantal  och  folkmängd 
den  största  inom  länet,  hörer  till  Örby- 

hus härad  och  är  belägen  omkring  Ti- 
erpsåu  intill  Dalelfven,  rnellan  Hede- 
sundafjärden  i  vester  mot  Gefleborgs  län, 
Söderfors  socken  i  norr,  Tegelsmora  i 
öster,  4^,4  mil  från  Uppsala,  5%  mil 
från  Gefle;  areal  71,211  tid,  hvaraf 
3,703  vatten  (398,780  qv.ref);  103%6 
ratl  skatte,  9  krono,  59fi?  frälse,  be- 

bodda af  nära  5,470  inbyggare  (deraf 

83^/g,  mtl  inom  Norra,  89  mtl  inom 
Södra  Nämnden).  Af  Tierps-åns  öfra 
lopp  frän  sjön  Teranaren  faller  inom 
socknen  inemot  2  mils  sträckning,  strän- 

derna mångenstädes  sidländta,  omgif- 
ningarne  tämligen  vidlyftiga  slättbygder, 
föga  kuperade  och  välbebyggda;  men 
längre  bort  vidtaga  vidsträckta  skogs- 

marker med  kärr  och  mossar;  gränslän- 
derna hafva  bergländig  mark.  Tö.yön 

och  Wijijarn  äro  sänkta.  Hädande  jord- 
mån är  lös  lera,  eller  svartmylla,  blan- 
dade med  sand.  Utom  ett  betydligt 

åkerbruk,  idkas  skogs-  och  bergsbruk. 
På  1720-talet  bearbetades  en  koppar- 

malmsanledning på  Marsjöberget.  År 
1857  gaf  rägskörden  8  t:r  pr  tid,  h vete- 
skörden  5  å  8  t:r  pr  tid,  potatesskörden 
35  ä  60  t:r.  Tax.värdet  är  2,583,560 
rdr  rmt. 

Tierp  förekommer  pä  1300-talet  och 
ännu  1544  såsom  hörande  till  Wendels 
liärad,  i  stället  för  mtl  räknades  här  då 

settiugar,  till  7V2  m arkland;  den  har 
varit  prccbeude  till  Uppsala  kapitel  och 
efter  reformationen  utgjort  eget  pastorat, 
som  omfattat  Elfkarleby  och  Söderfors: 
utgör  nu  ensam  ett  regalt  pastorat  af 
l:sta  klassen.  Kyrkan,  med  6  hvalf  på 
14  pelare  och  orgel  verk  af  Olof  Hed- 

lund, en  elev  af  Cahraan,  ligger  i  mid- 
ten  af  vidsträckta  bördiga  åkerfält.  — 
Af  kyrkoherdar  må  näranas  Johannes 

Sebastian  Ihring.  Han  föddes  pä  1620- 
talet  i  Uppland;    förordnades   att    raed- 

Tillberga. 

följa  den  år  1655  till  Ryssland  afgå- 
ende  stora  legationen  under  riksrådet 

Bjelke.  På  hemresan,  1658,  förolyc- 
kades det  fartyg,  på  hvilket  Ihring 

var  ombord,  och  han  räddade  med  möda 

sitt  lif,  i  det  han  kom  på  stormasten 
flytande  till  Åland,  efter  att  hafva  drif- 
vit  omkring  halftannat  dygn,  nära  att 
förgås  af  hunger  och  köld.  —  Här  finnes 
postinrättning,  sparbank  sedan  1839  med 
140  delegare  ;  skogsskola  å  Tierps  kro- 

nopark sedan  den  1  Okt.  1860,  h vartill 
är  inköpt  en  lägenhet  med  c:a  23  tid 
å  Fäcklingsfältet  åt  skolans  lärare;  ting- 

ställe vid  Yfreby.  Fornminnen:  runstenar, 
Ottars  hö(j  vid  Husbyborg,  der  ett  kloster 

skall  hafva  stått.  —  Gårdar:  U U/or s  med 
masugn,  hvarunder  lyda  c:a  50  mantal; 
Sttjnsberg,  2  mtl  fr.,  med  underl.  2^8 
mtl;  —  Odensjors  ̂ äitn,  med  qvarn;  — 
Husbyborg,  berustadt  säteri ;  3  fr.  Ljgelbo 

och  '/.,  fr.  Ingelborgsbo,  ett  gods;  l'/, 
sk.  Yjre  och  ̂ 1^  d:o  Yttre,  ett  gods;  — 
Forss,  fr.-säteri;  —  Prestgårdcn,  2^8 
mtl:    Vestra  Ensta,  1  mtl,  kommin.-bost. 
—  Under  det  utom  socknen  belägna 
Södei/ors  bruk  lyda  19  ratl.  —  Inge- 
borgsbo,  V2  mtl  skatte  uti  Öster-Wåhla 
socken,    hörer  hit  i  judicielt  hänseende. 

—  Va  sk.  Gryttjom  med  Husbyqvarn, 
om  4  par  stenar  och  såg.  —  1  mtl 
Wida,  kaptens-boställe;  %  Tufva,  '/^ 
Irebro,  ̂ /^  Bro,  %  Eskesta,  äro  alla 
militige-boställen;  %  mtl  Eskesta  är 
möusterskrifvare-  och  V2  d:o  länsmans- 

boställe. —  Adress:  Tierp. 
Tillberga,  en  socken  i  Siende  härad 

af  Westmanland,  begränsas  i  norr  af 
Kurala,  i  öster  af  Sevalla  och  Tortuna, 
i  söder  af  Badelunda  och  i  vester  af 
Hubbo  och  Eorafartuna  samt  sträcker 

sig  öfver  en  mil  i  norr  och  söder,  då 

deremot  bredden  utgör  endast  från  '/^^ 
till  %  mil.  Något  norr  om  raidten 
genomskäres  socknen  af  Äs-  eller  Tor- 
tunaån,  som  här  gar  från  vester  till 

östra  gränsen,  der  den  vänder  mot  syd- 
ost och  i  denna  rigtning  ett  stycke  ut- 
gör gränsen  mot  Tortuna,  tills  den  infaller 

i  den  midt  emellan  begge  socknarna 

liggande  Kåcksjön.  Större  delen  af  sock- 
nen består  af  jemn  mark  med  lerhaltig 

jordmän  och  är  väl  bebyggd;  endast 
den  nordligaste  delen  utgöres  af  en 
skogbevuxen  låg  bergstrakt,  från  hvilken 
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några  smii  vattendrag  flyta  till  Tortuna- 
ån.  Pfi  eu  areal  af  0,:;35  qvadratniil 
(enligt  aiulra  uppgifter  0,!i98)  omfattar 

socknen  36',.,  ratl,  hvaraf  127»  skatte, 
4^8  krono  och  19*2  frälse;  innebyg- 
garnes  antal  uppgick  1864  till  677,  då 
det  deremot  1805  steg  till  734,  1840 
till  713  och  1860  till  695;  alliså  en 
ständig  och  icke  obetydlig  förminskning. 
Hela  taxeringsvärdet  1863  var  549,200 

rdr  rrat.  Ar  1816  gjordes  af  härva- 
rande kyrkoherde  Lalenius  ett  förslag 

till  förbättrad  organisation  af  socken- 
raagazinerna  medelst  sädens  utlemnande 
om  våren  och  återbetalande  i  kontan- 

ter om  hösten  efter  ett  förut  faststäldt 

pris.  —  Socknen,  som  nu  utgör  ett 
konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen, 
har  en  gammal  kyrka,  ombyggd  1620, 
reparerad  1820,  belägen  ungefär  midt 
i  socknen,  men  invid  vestra  gränsen, 
nedanför  ett  högt  och  kalt  berg,  1  mil 
från  Westerås.  Fordom  skall  socknen 

hafva  hetat  Helleberga,  som  det  antages 
till  följd  af  kyrkans  belägenhet.  Uti 

kyrkans  chor  finnas  grafvar  sedan  1500- 
talet  för  slägten  Hästhufvud.  På  gården 

Nible  lefde  på  1600-talet  en  löjtnant 
Israel  Färliug,  om  hvilken  kyrkoboken 
förtäljer,  att  han  blifvit  skendöd,  men 
dagen  före  begrafningen  kommit  till  lif 
igen.  En  torparhustru  skulle  gå  in  i 
likrummet  för  att  elda,  då  hon  möttes 

af  ropet:  «Hustru  Kirstin,  gif  mig  mina 

böxor  ok  täfi'lor«,  hvarvid  hon  afdånade, 
och  knappast  bättre  gick  det  med  en 
Ijenstegosse,  som  derefter  inkom  för  att 
söka  hustru  Kirstin.  Sedan  löjtnanten 
ändtligeu  fått  sin  vilja  fram,  inställdes 
naturligtvis  begrafningen.  »Sedan  har 
Färling»,  heter  det,  hvilkeu  varit  en 
ganska  svår  och  sträng  man,  ändrat  sitt 
lefverne  och  hvar  dag  tvänne  gånger 
på  sina  bara  knän  bedit  pä  jorden  vid 
en  sten,  som  står  på  Kåcksta-vägen.»  — 
Samma  kyrkobok  har  äfven  åtskilliga 
andra  märkvärdiga  saker  att  förtälja, 
om  eu  bod  i  Tillberga  by,  der  man  eu 

lång  tid  nätterna  igenom  hört  säd  upp- 
mätas och  andra  spökerier,  om  en  fru, 

som  på  en  gång  nedkom  med  elfva  barn 
o.  s.  v.  —  Af  fornminnen  förekomma 
längst  upp  i  norr  lemningar  efter  en 

stor  borg,  kallad  Bejby  borg,  nu  öfver- 
växt  med  skog;    ännu    håller  mwren  på 

ett  ställe  en  höjd  af  30  alnar.  —  Af 
gårdar,  som  härstädes  förekomma,  äro 
de  stora  säterierna  llrden.fberija  och 

Hellby,  beskrilna  på  sina  ställen.  Pre.^t- 

gården,  '^ \  ratl  krono,  ligger  nära  kyrkan  ; 
^4  mantal  i  Ijelsta  är  komministers- 
boställe.  —  Adress;  Westerås. 

Tillinge,  Tylliitye,  en  socken  uti 

Äsunda  härad  af  Uppsala  län,  '2  "^i' 
mil  vester  från  Enköping,  mellan  Sparr- 
sätra  och  WArfrukyrka  i  norr,  Sagan  i 
vester  mot  Ejörksta  af  Westerås  län, 
Svinngarnsfjärden  i  s.  o.;  areal  72,863 
qvadratref,  deraf  32,571  åker,  7,991 
äng,  22,087  skogsmark,  8,679  skoglös 
mark,  endast  205  äro  vatten;  45  mtl 

skatte,  7'' g  krono,  27' .^  frälse,  bebodda 
1865  d.  1  Jan.  af  c:a  1,470  inbyggare; 

år  1805  var  folkmängden  1,548.  Nord- 
östra delen  i  närheten  af  Enköpingsån 

samt  i  allmänhet  östra  och  södra  trak- 

terna utgöra  en  skoglös  slätt  med  obe- 
tydliga bergbackar:  åt  norr  finnes  mer 

bergländig  mark.  Jordmånen  i  allmän- 
het bördig  lera  eller  svartmylla,  här  och 

der  mojord.  Bland  sednare  tidens  upp- 
odlingar må  omnämnas,  att  i  7on/esta, 

Kils  och  Åsbo  byar  hafva  under  ett  år- 
tionde mossar  till  sammanlagd  rymd  af 

omkring  100  tid  blifvit  förvandlade  till 

goda  och  bärande  timotheij-vallar.  Åker- 
bruket är  nästan  enda  näringen.  Lands- 
vägen från  Stockholm  till  Westerås  går 

här  vesterut  till  Björksta  öfver  Nyqvarns 

bro,  den  gamla  »Östens  bro»,  der  bro- 
penningar  uppbäras.  Ny  bro  är  före- 

slagen söder  om  den  gamla.  Af  verk 

finnas  2  vatteuqvarnar.  —  Tyllinge  nam- 
nes 1303,  utgör  nu  med  annextt  Svinn- 

garn  ett  regalt  pastorat  af  l:sta  klassen. 

Kyrkan,  gammal,  63*2  alnar  lång  med 
torn  af  75  alnars  höjd.  Prestgården, 

1%  mtl,  med  en  i  sednare  åren  betyd- 
ligt utvidgad  trädgård.  —  ̂   ̂  mantal  i 

Östra  Wela  är  komrain.-boställe.  Run- 

stenar och  de  vid  Gataskogen  samt  Boii- 
deskogeu  fästa  minnena  af  konung  Al- 
brechts  och  Hättebrödernas  segrar  ut- 

göra socknens  fornminnen.  —  Byar  och 
gårdar:  berustade  säterierna  Mälbi/  och 

Wappa;  Lnndby,  2  frälse-säteri  i  sam- 
bruk med  ̂ n  rå  och  rör  Lnndboda  och 

^\  frälse  Bråhoda,  areal  2,656  qv.ref. 
—  1  mtl  Taxhufcad,  kapitens-boställe. 
A   Broby  egor  finnes  JVyqvarns  pappers- 
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bruk.  Större  bvar  äro  2  sk.,  1  kr.,  1 

fr.  Dotsma;  2^2  sk.,  ̂   .j  fr.  //«</%;  4 
sk.  Ho/iUsta;  3^2  fr.  Stora  och  Lilla 
Jerstena;  Wåppa;  Undesta;  ̂   g  kr.  Alma, 
1  kr.  DorsUla,  Vo  Tible,  ̂ 'g  Ö///-,  äro 
akaderaie-hemman.  ^  g  kr.  LitselsiU,  läns- 
maus-,  1  mtl  A7///,  kronofogde-boställe. 
—  Adress:  Enköping. 

Timanshyttan  och  Timansgården 
utgöra  f  tt  skifteslag  och  äro  belägna  vid 
sjön  Järlveln,  i  nordligaste  delen  af 
Nora  socken  och  Örebro  län,  gränsande 
intill  Mashyttau  i  Jernboås;  åkerjorden, 
142  tid,  är  till  största  delen  svag  lera 
samt  stenjord;  sand  och  grus  saknas 
icke  heller;  ängen,  124  tid,  är  svag. 
Skogsmarken,  2,799  tid,  är  närmast  byn 
och  norrut  särdeles  växtlig,  men  söder 
och  vesterut,  såsom  uppfylld  af  kärr, 
mossar  och  bergåsar,  ganska  svag:  betet 
derpä  är  dock  ymnigt.  Skogsbruket  är 
anslaget  vid  FärfViyttan.  Egna  hyttan 

ödelades  1792.  Ödelagda  jernmalmsgruf- 
vor,  hvilka  föra  en  mer  och  mindre 

svafvel-  och  äfveu  kopparblandad  malm. 
Endast  Kärragnijinn  anses  ega  bättre 
lilandningsmalm. 

Timmellied,  annex-socken  till  Ulrice- 
hamns stadsförsamliug,  är  belägen  uti 

Redvägs  härad  af  Elfsborgs  län ;  areal 
11,386  tid  (57,761  qvadratreO  land  och 
301  tid  vatten;  36^6  "^^1,  hvarat  20\l 

mtl  skatte,  4^8  krono,  lOV.,  frälse,  dess- 
utom föras  hit  ' ._,  mtl  Lursten,  af  Häll- 

stads  och  ̂   o  Nyckelgörde  af  Möue  soc- 
ken; cirka  1,370  inbyggare.  Marken 

bergig,  sandig  och  föga  gifvande ;  Atran 
genomskär  socknen.  Tax.värdet  637,000 
rdr  rmt.  Kyrkan  anses  hafva  namn  af 
ting  och  miiela,  är  liten,  i  rundbägsstil, 
afbrändes  1520  af  Danskarne,  har  en 

sednare  tillbyggnad  vid  östra  ändan, 
dessutom  ha  funnits  2:ne  kyrkor  vid 

Bjfttlunda  och  Wang.  Ar  1341  nam- 
nes dominus  Benedictus;  en  utmärkt 

man,  »Curatus  in  Tijmcllen.  Socknen 
sammanslogs  1680  med  Brunn,  Wist 

och  Bogesund  till  ett  pastorat.  En  do- 
nation å  4,000  rdr  är  nyligen  gifven  af 

en  dräng  å  Ugglered  till  socknens  fat- 
tiga och  till  ett  orgelverk.  Fast  folk- 
skola finnes.  Lena  hed,  sträckande  sig 

fråu  Timmelhed  gästgifvaregård  —  der 
inpå  1840-talet  häradets  tingställe  varit 
—  långt    på    andra    sidan  af  Lena  by. 

Timuiersju-Uufgånl. 

har  förr  varit  beväxt  med  ljung  ocli 
mindre  enbuskar,  nu  mer  odlad.  1  fordna 
tider  antagas  här  svenskar  och  danskar 
hafva  många  gånger  sammandrabbat:  ur 
uor  i  större  och  mindrehögar  ha  på- 
träöats  vid  gräfningar  1819,  vid  andra 
tillfällen  kulor;  här  är  ett  domaresäte. 

Tid  Annerstorps  by  är  en  helsokälla.  — 
Här  märkas  säterierna  Urneberg  ellei 
SåUred  eller  Redvtigshorg  och  Brostorp , 

chefsbost.  Elarp,  ̂ ^  mtl;  %  7\minel- 
h(d,  prestgård,  1  mtl  Wang,  stommen. 
—  Adress:  Ulricehamn. 

Timmelhed.  Gästgifvaregård  i  Elfs- 
borgs län,  Timmelheds  socken  och  Red- 

vägs härad ;  skjutsar  till 

Trädet  i  n.  o   1'^  4  )nil 
[kigna  i   n.  v   l'g     » 
Gullcred  i  s.   0   1 '  g     » 
Ulrivehavm  i  söder.     ...        '*  4     " 
Wäby  i  v.  n.  v   1^/4     « 

Brunn  i  s.  s.  v          "  ̂     » 
Marbäck  i  s.   o   1^ .,     » 

Timmemabben,  lastageplats  uti  Kal- 
mar län;   export  at  trävaror. 

Timmersdala,  Timmerdala,  annex- 
socken  till  Bergs  pastorat,  uti  Wadsbo 

härad  af  Skaraborgs  län,  ̂   4  mil  norr 
från  moderkyrkan,  belägen  2'.^  mil 
söder  frän  Mariestad,  IV4  mil  från 
Sköfde,  begränsas  till  en  del  i  vester 
mot  Böja-allmänningen  och  Klyftaraoen 
af  Kräftan;  9^  ̂   mtl,  deraf  6^.,  skatte, 
1'.,  krono,  IVJ  frälse,  tax.  till  241,800 
ror  rmt;  434  inbyggare.  Marken  jenin, 
brist  på  skog;  kalk  tillverkas  vid  foten 
af  Billingen,  äfven  qvarnstenar,  dock 
numer  mindre  än  förr;  iiske  i  sjön  Lången 

Kyrkan,  tillbyggd  1762,  aHjrann  1833; 
har  med  Böja  gemensamt  ambulatorisk 
skola.  —  Från  Tiramerdala  gästgifvare 
gård  skjutsas  till  Kjeckstad  i  norr  2  mil, 

till  Sköfde  i  söder  l^o  ̂ ^^^>  ti^'  tJrefby 
i  öster,  nära  jernvägen,  1  mil,  till  Bin- 
neberg  i  vester,  1  mil,  med  flera.  — 
Byar:  Knllåsen,  Dalboren,  Stetisnä.^,  med 
såg  och  qvarn ;  Skogsbol,  Bäcledalen, 
Ti7ii7nerf:dala,  i  hvilkcn  Munkegård,  1 

mtl,  är  fanjunkare-boställe;  fältväbelns 
gård,  'o  mtl,  är  äfven  militia;;  det  sed- 

nare uppgifves  ock  heta  fO/rlibo,  ocb 
skall  på  dess  egor  fordom  en  kyrka 
stått.  —  Adress:  Mariestad. 

Timmersjö-Hofigård,  ett  mtl  uts.  fr. 
uti   Harplingc  socken,    Halmstads  hiirad 
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och  län,  'g  inil  norr  om  kyrkan,  som 
ligger  l^o  mil  n.  v.  från  Halmstad;  är 
väl  bebygdt,  tillhörde  1818  och  1803 
familjen  Rodhe;  taxerades  stistnämnde 
år  till  18,000  rdr  rmt.  I  samma  socken 
finnas  dessutom  2  mtl  uts.  frälse,  som 

egas  af  grefvarne  Haniilton  och  hvaraf 

1"^  mantal  brnkas  under  säteriet  Mar- 
greteberg. 

Timmervik,  hamn  i  Wenern,  hö- 
rande till  Gestads  socken  af  Sundals 

härad  och  Elfsborgs  län;   13  fot  djup. 

Timrå,  annex-socken  till  Sköns  pa- 
storat, iir  belägen  uti  Medelpad  af 

\Vcster-\orrlands  län,  vid  Kringerfjär- 
den,  1  mil  norr  frän  Sundsvall;  areal 
0,480  qvadratmil,  hvaraf  0,oi2  vatten; 

18*/, 8  rntl  skatte,  '/o  nitl  krono ;  1,530 
inbyggare.  Marken  nägot  bergig,  åker- 

jorden lera:  näringsgrenarne  äro  åker- 
bruk, boskapsskötsel  och  nägot  fiske. 

Nära  intill  Indalselfvens  utlopp  finnes 
Wit.iia  skepps varf,  ångsåg  m.  m.  och 

lastage-platserna  Xårudden  och  Xorr- 
benjsstrand,  der  Sundsvalls  borgerskap 
har  upplag  af  bräder,  trävirke,  tjära  och 
andra  skogsprodukter.  Taxeringsvärdet 
är  954,125  rdr  rmt.  Kyrkan  ligger 
V] o  mil  från  moderkyrkan.  En  fast 
folkskola  finnes.  PrcMholct,  24  mål.  Ar 

1752  hördes  här  ett  jordskalf,  som  räckte 

'/^  timma.  Af  socknens  27  byar  äro 
Fröland,  1  mtl,  20  mål,  7  pgl.,  Uaiu- 
stii,  Lagijarbo-ij,  jifärlo,  SkoWjård.  ̂ Skylt- 
herg  och  Wifsta  de  största  till  hemman- 

talet, men  Norrherye  med  största  antalet 

hushåll,  21.  —  Häraf  föras  259  s.  k. 
mål,  neml.  byarne  Norr-  och  Sörberge 
söder  om  Indalselfven  samt  byarne  /?/?, 
Risgräiuhbipi  och  lAinde  på  norra  sidan 
af  elfveu,  i  jordeboken  under  Hösjö  soc- 

ken i  Ljustorps  tingslag.  50  mål  i 

Märlo  utgöra  en  för  ståndspersoner  väl- 
bebyggd  gård.  41  mål  i  florsclje,  l2 
mål  i  Wiijlaml  äro  ock  bättre  bebyggda 
gårdar.  —  Adress:  Sundsvall. 

Tingby,  by  af  5'^  mtl  skatte  på  9 
n:r,  uti  Dörby  socken  af  Norra  Möre 
härad  och  Kalmar  län,  belägen  i  en 
vacker  trakt,  nära  landsvägen,  1  mil 
från  Kalmar,  har  åkerjord  af  utmärkt 
beskaffenhet,  bestående  till  större  delen 
af  jemna,  stenfria  fält  och  lerblandad 

mylla;    3''^  mtl,    taxerade  till    100,000 vu, 

rdr,  utgöra  en  egendom,  med  ganska 

täck  manbyggnad  af  trä.  Stället,  hvar- 
till  hörer  ett  tröskverk,  egdes  år  1830 

(2^/j,  mtl  enligt  Tuneld)  af  major  G. 
Ankarsvärds  barn,  1863  af  A.  Petersson 
Ett  mtl  med  namnet  Tingbyberg,  äfven 

välbebygdt,  har  1799  tillhört  tullförval- 
taren T.  H.  Pfannenstill,  och  numera 

handl.  J.   l^åberg   i   Kalmar. 

Tingstad,  en  socken  uti  Lösings 

härad  af  Linköpings  län,  ̂ /^  mil  från 
Söderköping,  ̂   „  mil  fråa  Norrköping, 
4%  mil  från  l^inköping;  areal  27,731 

qvadratref  =  4,952  tid;  26*  .,  mantal, 

häral  18"''/,  skatte,  1  krono,  6''  ,  frälse, 
hvarjerate  hit  höra  2  mtl,  som  föras  under 
Täby  i  Björkekinds  härad;  omkr.  580 
inbyggare.  Norra  trakten  till  större 
delen  slätt  med  spridda  bergkullar,  den 

södra  upptagande  en  del  af  Wagnsmås- 
sen  vid  foten  af  Luddens  bergås;  högsta 
höjden  Yw  en  kulle  vid  Oidlborg;  stark 
källåder  på  Smedbij  cgor.  .Jordmånen 
mest  lera,  något  sandmylla,  åkrar  och 
ängar  små  till  omfånget,  men  bördiga. 

Enda  näringen  iir  åkerbruk  med  boskaps- 
skötsel; årliga  utsädet  c:a  456  t:r  säd. 

188  t:r  potates.  Skog  finnes  till  de 

flesta  hemman,  dock  måste  ved  och" 
byggnadsvirke  anskaflas  från  aflägsna 
orter.  Socknens  hemman,  såsom  tidigt 
odlade,  äro  högt  beskattade  i  förhållande 
till  cgoviddeu;  alla  äbyggnader  af  trä, 
utom  ett  s.  k.  gjutlnis  vid  .lohannisdnl 
å  Ludden. 

Tiugslad  utgör  ensamt  ett  konsisfo- 
rielt  pastorat.  Kyrkan,  mycket  gammal, 
förmodas  vara  hvälfd  i  slutet  af  1300- 
talet.  Fast  folkskola  sedan  1849;  en 

donation  af  fabriksarbetaren  And.  Ting- 
vall, som  var  torpareson  härifrän.  Forn- 

lemningar  bestå  af  runstenar,  spår  efter 
befästningar  å  ett  berg  på  Gullborgs 
egor,  grafhögar  ucii  stensättningar;  ett 
berg  vid  Aselstad,  är  uppkailadt  efter 
en  röfvare  Hals-Jans,  som  der  skall 
haft  sitt  tillhåll;  fynd  af  guldringar  i 

spiralform.  —  Aselstad,  1  '/j  sk.,  1  fr., 
Kwh(lb>i,  1*3  sk.,  Slen,  2'/2  sk.,  Smed- 

by, 2  sk.,  1  fr.,  äro  alla  välbyggda  går- 
dar; — ■  1'2  ̂'■-  K<^rUorp  och  2 '/o  sk. 

Mgckfllig  höra  under  Almstad  i  Täby 
socken,  f.ilia  Gidlborg  och  Djiirstorf 

(f.  d.  Gyrslorp),  tvenne  fr.-gårdar,  for- 
dom  fillhörande   adliga   slägter.   egas  nu 

6 
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mera  af  bönder.  Tingstad  eller  Grönudde, 
vid   kyrkan,  1   mtl,  prestgård. 

Tingstorp,  by  af  4'/2  ™tl  frälse  uti 
Ervalla  socken  af  Fellingsbro  härad  och 
Örebro  län,  med  qvarn  och  såg;  c:a  200 

inbyggare  på  48  hushåll;  tax.  värdet  69,000 
rdr.  Under  Axbergsbammar  lyda  3^,6  "^*''' 
resten  har  13  egare.  År  1818  skall  här 
funnits  jernverk  med  2  härdar. 

Tingstäde,  en  socken  på  Gotland, 

uti  Norra  fögdcriet,  2^1^  mil  n.  o.  från 
Wibby,  omfattar  en  ari'al  af  0,378  qv.mil, 
hvaraf  0,098  vtten,  fördelade  på  \2^l^mi\ 
skatte,  %  krono.  —  Socknen,  som  norrut 
är  något  bergig  och  har  ymnig  tillgång 
på  skog,  beboddes  1855  af  621  och 
1863  af  702  personer.  All  fast  egendom 
var  sistn.  år  taxerad  till  360,000  rdr, 

hvaraf  20,700  rdr  för  annan  än  jord- 
bruksfastighet. Eoteringen  är  3  båtsmän. 

Kyrkan,  belägen  Vio  milfiåii  moderkyrkan 
i  Stenkyrka  socken  och  nära  1  mil  i 

öster  från  Martebo,  på  en  tämligen  an- 
senlig höjd  vester  om  och  ett  stycke  från 

Tingstäde  träsk,  hvilket  till  stor  del  om- 
gifves  med  skog,  är  uppförd  af  huggen 
kalksten  och  utgöres  af  ett  aflångt  fyrkan- 

tigt torn  i  vester  (Gotlands  konsthist.  af 
C.  G.  Brunius,  1865,  II  Del.,  sid.  30—35); 
hon  anses  blilvit  uppförd  kort  efter  13:de 

seklets  början.  På  norra  sidati  om  kyrko- 
gårdsmuren står  uti  en  åker  en  spetsbågig 

inkörsport  af  huggen  och  tuktad  kalksten, 
som  under  medeltiden  tillhört  en  gård, 
som  för  längre  tid  tillbaka  blifvit  flyttad. 
Fordom  har  på  platsen,  der  kyrkan  nu 
står,  varit  oftV-rställe,  och  skall  socknen, 
efter  gamla  Wisby-lagen,  varit  en  fristad 
för  mandråpare.  Socknens  allmoge  deltog 
uti  det  tåg,  som  under  anförande  af  den 
tappre  klockaren  Lindahl  företogs  mot 
Ryssen,  hvilken  1808  landstigit  på  öu  (se 
vidare  härom  under  artikeln  Rute).  — 
Gårdar  och  hemman:  Träskväller,  egen- 

dom, se  den  art.;  '/g  mtl  Kahls  (Carls  i 
jordeboken),  '732  mtl  Lunds  och  V32  ̂^^ 
Austris  (Oiistris  i  jordeboken)  egdes  1861 
af  myrodlingsbolaget.  Största  egendomen 
utgörts  a(  %  mtl  Forbjers  (Furubjens 
enl.  Tax. längd)  med  2:ne  tullmjölqvarnar. 
Af  byar  äro  Westers,  Mt/rvälter,  Bryor, 
Gortarjve  stöni;  vidare  finnas:  Rosarjve, 

Smitts  och    Träjårds.  —  Adr.:   Wisby. 
Tingsås,  en  socken  uti  Konga  härad 

af  Kronobergs  län,  4V4  rail  söder  från 
Wexiö,    med    en    areal    af    I.503   qv.mil, 

Tingsfts. 

hvaraf  0,i9o  vatten,  och  fördelad  påSlVa 
mtl,  deraf  22V8  skatte,  %  krono,  8V4 
frälse.  Marken  är  bergig  och  ojämn; 
åkerjorden  bördig  svartmylla.  Skog  af 
fur  samt  något  ek  och  bok  växer  ym- 

nigt vid  några  hemman,  till  husbehof 
vid  andra.  Af  mineralier  grönsten,  zeolit, 

glimmer-skiffer,  sandsten  och  pipsten; 
kopparkies  har  funnits  på  Djuramåla  egor 
nära  Stenfors.  Utur  sjöarne  Ydde  {Ygg- 
den),  Ekeryd  och  Tiksjön  fås  malm; 
dessutom  finnas  många  smärre,  rika  på 
fiske.  Söftestorpsån  drifver  Ekefors  qvarn, 
der  fordom  Ekefors  bruk  var  anlagdt. 
Socknen,  som  år  1810  beboddes  af  2,096, 

1863  af  3,245  och  1864  af  3,338  per- 
soner, var  1863  åsätt  för  fast  egendom 

ett  taxeringsvärde  af  1,220,800  rdr  rmt. 
Gemenskapen  af.  indelta  arméen  utgör  18 
man.  Den  odlade  jorden  är  1,200  tid, 
allts.  uti  ensädes  bruk,  naturliga  ängen 
2,800  tid;  utsädet,  som  år  1818  var 
800  tunnor,  är  nu  1,075  t:r  utom  850 

t:r  potates;  råg  och  korn  mesta  utsädet; 
128  hästar  och  770  kor  vinterfödas.  — 
Kyrkan,  byggd  1751,  ligger  iVo  niil 
från  kyrkan  i  modeijorsaralingen  Weckel- 
sång,  hvarifrån  Tingsås,  som  först  nam- 

nes med  kyrka  1636,  blifvit  afsöndrarl. 

År  1864  uppfördes  här  ett  nytt  orgel- 
verk med  16  stämmor,  med  pedal  och 

4  kopplingar,  som  göra  tonstyrkan  lika 
med  c:a  30  stämmor.  Samma  år  beslöts 

uppförandet  af  en  ny  kyrkobyggnad  i 
Wärends  sydligaste  udde,  Midingsrote, 

af  denna  socken.  Enligt  en  gränskom- 
missions  berättelse  1603  utgjorde  Halla- 
kella,  Räfvenäs,  Diurekläpp  gränsmärken 

mellan  Sverige  och  Danmark  här  i  Tingz- 
åss.  Barnundervisningen  bestrides  i  en 

flyttande  folkskola  och  en  småskola;  an- 
talet barn  i  skolåldern  var  1863:  550. 

Af  Haglaberget  har  prosten  Hagelberg, 
t  i  Tofteryd  1672,  tagit  namn.  I  byarne 

Tingsryd,  1V2  ii^tl,  Tingsmåla,  1^/^  mtl, 
köpte  Kongl.  Maj:t  1552:  2  gårdar  af 
Nils  Hofvenskjelt,  härstammande  från  den 
namnkunniga  danska  Hvitfeldsättcn.  I 

nämnda  byar  voro  ännu  pä  1840-talet 
fordna  blodiga  plägseder  att  rista  blods- 

runor m.  m.  ej  aflagda.  Söder  om  Gäd- 
deviksås  har  enligt  folksägnen  Magnus 
Stenbock  gjort  en  förhuggning,  vid  hvars 

åsyn  Danskarne  drogo  sig  tillbaka.  — 
Ulfsryd,  %  mtl,  blef  kaplansbost.  1691- 
Ebbalycke,  '^  förut  krono,  nu  berustadt 
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säteri;  Vo  skatte  Braken  med  mjöl-  och 

siktqvarn,  gryn  verk,  sås?,  ölbryKg<-'i'  cch 
Stenfors  jeriibruk,  är  socknens  största 

gods.  —  Några  hemmans  namn  må  vidare 
antecknas:  Elsamåla,  Grönedal,  Ihre- 
måla,  Källehult,  Kvoksmåla,  gästgifveri- 
heminan,  Djuramåla,  Törnemåla  och  Yttre 

SjäUehalt.  —  Adress:  Wexiö. 
Ting^alla,  en  ö  i  Wärmland,  der  i 

äldsta  tider  landets  inl)yggare  höllo  sam- 
mankomster och  rådplägningar  samt  räfst- 

och  vapensyner;  sedermera  byggdes  der 
en  gård  af  hertig  Carl,  benämnd  efter 
honom  Karlsborg,  ̂ som  blef  början  till 
staden  Carlstad.  Ar  1430  namnes  der 

en  prest,  herr  Sixten  (se  Handl.  rörande 
Skandinav,  historia  12  del.  sid.  78—80). 

Tinnerö,  äng  uti  S:t  Lars  socken  af 
Hanekinds  härad  och  Linköpings  län,  vid 
Linköping,  har  varit  5  nitl  krono,  var 
1686  inlagdt  till  äng  under  Linköpings 

kungsgård,  hörde  185- — 63,  sistnämde 
år  tax.  till  100,000  rdr,  under  Sturefors 
i  Wists  socken;  troligen  är  stället  det 

Tinderyd,  der  biskop  Gotskalk  i  Linkö- 
ping mördades  1374  af  eu  rik  riddare 

Matts  Gustafsson. 

Tiomilaskogen,  en  gammal  benäm- 
ning, sedan  Olof  Trätäljas  tid,  på  skogs- 

sträckan mellan  Klar-  och  Dalelfven  i 
Wärmland  der  den  utgör  östra  delarne 
af  Dalby  och  Ny  socknar,  samt  till  en 
del  äfveu  sträckande  sig  in  i  Dalarne. 

Tiraholm,  ett  frälse-säteri  af  2  ratl, 
föres  sedan  är  1861  uti  jordeboken  under 
Unnaryds  socken,  förut  under  Bolrasö 
socken  af  Westbo  härad  och  Jönköpings 
län,  är  vackert  beläget  på  ett  näs  på 
stranden  af  Bolmen,  1  mil  sjöväg  till 
kyrkan,  som  ligger  9%  mil  från  Wexiö, 
kallas  i  äldsta  tider  —  likasom  ännu  af 

allmogen  —  Tira,  der  enligt  traditionen, 
Ebbe  Skialmsson  skall  bott  (se  vidare 
art.  Gellinge  socken  i  Halland);  år  1708 

egdes  Tiraholm  af  Abr.  Lilljegranat;  sed- 
nare  egare  ha  varit  assessorskan  Hellman, 

kapten  Liljehök,  raag:r  Stridsberg,  med- 
lemmar af  slägten  Eneroth,  kapten  Po- 

rath,  1844  L.  &  A.  Löfgren,  var  1863 
deladt  mellan  en  A.  Andersson  och  L. 

Löfgren,  1  ratl  hvardera;  hela  tax. värdet 
är  23,600  rdr  rrat;  till  gården  hörer  ett 
förträffligt  sikfiske  samt  ett  calcinerbruk. 
För  öfrigt  har  gården  små  och  magra 
iuegor,  men  vidsträckt  skogsmark. 

Tirserum  eller  Tidersrwn,  (Thydhirs 

rum,  Tidhirsrwm  på  1300-talet),  annex- 
socken till  Norra  Wi,  är  belägen  uti 

Kinda  härad  af  Linköpings  län,  6V'o 
mil  från  Linköping,  6  mil  frän  Wimmer- 
by;  areal  1,377  qv.mil  (=  26,848  tid 
=  150,348  qv.ref),  hvaraf  0,i63  vatten; 
27%  mtl.hvaraf  15'/8  sk., 'A  ki-.  1278  f»v 
c:a  1,500  inbyggare.  I  allmänhet  en  af 
länets  vildaste  och  af  naturen  minst  gyn- 

nade socknar,  belägen  på  landthöjden,  som 
skiljer  Stångåns  vattendrag  från  Sömmens, 
och  som  bildas  af  åsar  med  mellanliggande 
långa  och  smala  dalar,  små  sjöar  och 
bäckar.  Socknen  sluttar  i  öster  mot  Kisa, 
dit  alla  vattendragen  rinna;  kom.naiidc 
från  Dölösjön,  Brofen  och  Wdlen,  Skolen, 
GUmringen  Wärfoeln,  Orlånyen.  Angår 
och  betesmarker  äro  vidsträckta,  men  mer- 
ändels  steniga;  åkern  i  allmänhet  af  ringa 
vidd,  af  svartmylla  och  oftast  lättjord, 
äfven  besvärad  af  sten.  Näringar  äro 

åker-  och  ängsbruk,  boskapsskötsel,  skogs- 
bruk; något  fiske,  hvaribland  å  kräftor 

i  Tirseruras  och  Bölösjöarne,  strömming 

i  Ören,  slutligen  slöjd  och  någon  fabriks- 
rörelse. Taxeringsvärdet  är  882,640  rdr 

rrat.  —  Kyrkan,  af  trä,  spånklädd,  skall 
vara  byggd  1300  (se  art.  St.  Tidersrura). 
En  flyttande  och  tre  fasta  småbarnsskolor; 

donationer  för  fattiga.  Gårdar:  Somvu- 

näs  säteri;  Storarp  1  ratl  frälse;  '/o  mtl 
Böle,  komminister-boställe.  —  Arteflod 
gästgifvaregård;  Kopperarp  1  mtl  frälse. 
—  Håredal,  1  ratl  frälse.  —  Loberg, 
Tidersrwn,  Ekeknoga,  Gerarp,  Sevedstorp, 
Stakeryd,  Salfarp,  Hudda  och  Byydämne 
donerades  1646  till  Åke  Ulfsparre,  till- 

höra nu  allmoge.   —   Adress:  Kisa. 
Timp,  annex-socken  till  Billeberga 

pastorat,  är  belägen  uti  Rönnebergs  härad 
af  Malmöhuslän,  1  mil  från  Landskrona; 
areal  2,222  tid  =r  12,441  qv  ref;  yVg 
ratl;  725  inbyggare.  Jordmånen  fruktbar. 
Folkskola  sedan  1822,  sraåbarnsskola  i 

Tarstads  by  sedan  1859;  sockenbibliothek 
finnes.  —  Mellan  Tirups  by  och  Rönne- 
berga  högar  ligger  eu  slättraark,  kallad 
Sillehed,  der  ett  stort  askträd  växer,  li var- 

om förtäljes,  »att  en  vacker  Juliraorgon 

vid  solens  uppgång  sutto  några  herrar  — 
det  var  kung  Carl  och  hans  generaler  — 
under  detta  träd,  spisande  sin  frukost; 
vandraren  läste  än  hundra  år  efter  denna 
händelse  i  trädets  stam  inristade  konung 
Carls,  generalerna  Helmfeldts,  Ascliebergs, 
Nils  Bielkes  och  några  andras  namn.»  Vid 
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omoämnda  tillfälle  var  det.,  soin  den  garale 
taltiuarskalken  Helmfeldt  omtalade  siu 

dröm  ora  att  hau  skulk-  stupa  i  slaget, 
som  stundade,  hvilket  ock  intiäflfade  re- 

dan i  början  af  striden.  På  en  kulle 

norr  om  7'orsta  (Tarstad)  by  upptäckte 
Aschebcrg  danska  hären,  gömd  bakom  en 
hög  jordvall.  Vid  Tirups  kyrka  kom 
general  Lybecker  de  retirerande  svenskarne 

till  lijelp,  bragte  dera  åter  i  full  slagt- 
ordning  till  stridsfältet,  och  dä  äfven  Nils 
Bielke  ankom,  uppstod  en  het  strid  mellan 
Tirup  och  Zireköping,  der  danskarnc  blefvo 
slagna  och  flyktade  till  Landskrona.  (Se 

fryxells  berättelser  15  del.  154  sid.)  — 
Gårdar:  Tirup,  %  mtl,  och  Tarstad,  ̂ /o 
mtl,  äro  militice-boställen;  '/^  mtl  Tirup, 
pastors  annex. 

Tisby.  En  egendom,  belägen  i  syd- 
östligaste hörnet  at  Simtuua  socken  af 

häradet  med  samma  namn  i  Westerås  län, 

på  östra  stranden  af  den  här  framflytande 
Örsuudsän.  Gärden  består  af  2  mtl  be- 
rustadt  säteri  med  3  underlydande  mtl, 

Forsby,  Kaby  och  Källberga,  inom  sock- 
nen och  Vo  lutl  frälse  i  Thorstuna  socken; 

den  grundades  såsom  frälse  af  en  Lynou 

på  1600-tatet,  men  frälse-rättigheterna 
reducerades  sedermera.  Pä  1700-talct  kom 

gården  i  slägteu  Duvails  ego  och  inue- 
bafves  nu  af  friherre  Duvall  i  Stockholm. 

Hela  egendomens  taxeringsvärde  var  1863 
72,470  rdr  rmt,  hvaraf  24,000  rdr  för 
säteriet. 

Tisenhult,  (Tiisenhut  i  1707  års  jorde- 
bok), ett  fr.-säteri  af  2  mtl  uti  Schedvid 

socken  af  Fiuspongaläns  härad  och  Lin- 
köpings län,  vid  Tisnarens  södra  strand, 

%  mil  sjöväg,  1^4  mil  landväg  frän 

kyrkan,  som  ligger  0%  mil  frän  Norr- 
köping; har  före  1570  .tillhört  Arvid 

Björsson,  1610  Johan  Månsson  Ulfsparre, 
Svante  Uggla,  f  1G76,  förblifvit  inom 
slägten  inpå  1720-talet;  vidare  namnes 
som  egare  G.  T.  von  Berckner,  dess  döttrar 
Ulrika  Eleonora,  gift  med  landshöfding 
Örnsköld,  och  Hedda  Margareta  under 
förmyiiderskap  af  hofmarskalken  friherre 
Fredr.  Ridderstolpe,  till  hvars  ätt  gården 
sedermera  kom,  men  såldes  1815  till 

major  Ernst  v.  Post,  och  af  honom  om- 
kring 1827  till  nuvarande  egaren  löjtn. 

M.  G.  Drake.  Manbyggnaden  är  från 

1767:  gården,  hvarunder  är  afbyst  '/o 
ratl  säteri  Kom  och  hvartill  höra  2  träd- 

gårdar och  en  ansenlig  bastskog,  uppgafs 

1818  ega  18  t:rs  utsäde,  tillräckligt  höbol, 
knappt  mulbete,  ganska  god  skog,  var 
1863  taxeradt  till  70,000  rdr;  underly- 

dande äro  ̂ 2  '"ti  frälse  Bonas,  alltsedan 
1613-  Åkerjorden  brukas  i  omloppsbruk 

med  8-årig  växtföljd,  gödsladt  trade,  höst- 
säd, klöfver,  vårhvete  eller  korn,  gödsladt 

trade  med  grönvicker,  höstsäd,  rotfrukter, 
lin  och  ärter,  vårhvete  eller  mogna  vicker. 

Tisnaren,  sjö  på  gränsen  af  Söder- 
manland och  Östergötland,  138  fot  öfver 

hafvet:  till  det  sednare  hörer  sjöns  hela 
södra  strand,  l^^  ™il  '^^"a-  och  äfven 

vestra  l^U  mil  i  båge  mot  norr  och  vester 

ifrån  Sked'eviviken  till  Kalltjärden;  stör- 
sta tilloppet  är  Skärforsån;  till  förstn. 

provins  hörer  n.  ö.  stranden,  IV2  nai' 
lång,  utloppet  är  genom  Tislången,  som 
utgjuter  sig  genom  Forssa  ström  med 
flera  fall  till  Bjelken  (114  fot)  och  denna 
åter  med  ett  fall  till  Wirén. 

Tisselskog,  Tissleskog,  (Thiislascogli 

och  Teetzsleskogh,  i  medeltiden),  anne.x- 
socken  till  Steneby  pastorat,  är  belägen 
på  Dal  uti  Wedbo  härad  af  Elfsborgs 
län,  3V4  mil  s.v.  från  Åmål;  areal  108,214 

qv.ref,  hvaraf  14,515  eller  2,592  tid  upp- 
tagas af  sjöarne  Råvarp,  Hålvattnet  ocli 

delar  af  5  andra  jemte  33  kärn;  8',  4 
mtl  skatte,  l^/g  frSlse;  1,287  inbyggare. 
Skogbeväxta  fjällar,  vackra  insjöar,  tref- 
liga  bondgårdar;  skiffer,  qvarnsteusbrott; 
lager  af  saltsjösnäckor.  Kyrkan  var  öde 
1557,  är  byggd  1727.  Sockenbibliothek 
sedan  1863.  —  Fornminnen  utgöras  af 
stenrör  samt  en  för  fornforskaren  anmärk- 

ningsvärd hällristning  vid  Högsbyn,  — 

Gårdar:  V4  Stommen,  ̂ '^  Ragnerud,  V^ 
Dahl,  alla  frälse;  Romdaln,  1  mtl,  Hög- 

lund, Lidan,  Gullongebyn,  alla  skatte.  — 
Adress:  Åmål. 

Tisslegården,  Stora,  ett  mtl  skattc- 
rusthåll  uti  Forshems  socken,  (sedan  1863 
hitfördt  från  Wedums  socken),  Kiune 

härad  och  Skaraborgs  län,  vid  en  ä,  ̂|^ 
mil  öster  om  kyrkan,  som  ligger  2  mil 

s.  v.  från  Mariestad,  har  på  1600-talet 
varit  fri  herrliga  ätten  Posses  stamgods, 
reducerades  såsom  en  gammal  donation 
med  1683  års  ränta,  köptes  1765  till 
skatte  af  handelsman  Aron  PaiUin,  till- 

hörde 1816  mamsell  B.  Northman,  och 

var  1863  skiftad  t  mellan  5  egare  af  bonde- 
.'»tandet;   tax. värdet  är  32,000  rdr  rmt. 

Tisslinge,  by  om  1%  mtl  skatte,  '/s 
frälse,  uti    Bro    socken    och    skeppslag  a! 
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Stockholms  län,  vid  Osraaren,  omkiing 
IV4  mil  frfiu  Norrtelje,  med  29  inbygj,'arc 
på  8  hushåll,  4  åhoer;  har  på  1490-talet 
varit  herresäte  fur  en  Lydke;  1863  års 
tax.värde  var  27,800  rdr  rrat. 

Tisslinge,  TisUmje,  ett  frälse-säteri  af 

2  mtl  och  ̂ '2  mtl  Danviks  frälse,  uti 
Östunsi  socken  af  Långhundra  härad  och 

Stockholms  län,  omkring  2  mil  från  L'pp- 
sala,  5%  "lil  fiitn  Stockholm,  har  1685 
tillhört  dels  slägten  Kruus,  dels  riksrådet 
Björnklou,  hofrättsr.  Olof  Wallenstjerna, 
t  1740,  slägteriia  Ulfhjclm  och  v.  Schefter 
1749  och  1772,  gjordes  till  fideikommiss 
af  lagmannen  von  Sclueflfer  och  dess  fru, 
född  Liljemarckjför  deras  gudbarn  Gertrud 
Helena  Pfeifif,  gift  med  majoren  Johan 

Axel  Nisbeth,  eges  sedan  1840-talet  af 
kammarherren  C.  G.  Nisbeth.  Tisslinge, 
som  uppgafs  1818  ega  25  t:rs  utsäde, 
ymnigt  höbol,  vacker  manbyggnad  af  trä 
med  trädgård,  men  lida  brist  på  skog, 
var  i  1863  års  bevillning  åsätt  ett  värde 
af  60,000  rdr  rmt;  på  egorna  bodde  74 
personer  med  14  hushåll.  Underlydande 

äro  2  mtl  fr.-säteri  1^4  rusth.  Wäppeby, 
samt   1   mtl  frälse. 

Tissås,  Tisålis  (i  jordeboken),  ett  mtl 
skatte-säteri  uti  Härua  socken  af  Ahs 
härad,  Elfsborgs  län,  väl  beläget  på  en 
sluttande  höjd,  beväxt  med  flera  slags  träd, 
nära  Wings  socken,  Vg  mil  från  kyrkan, 

som  ligger  2^/4  mil  n.  v.  från  Ulricehamn, 
har  varit  förlänadt  Börje  Drakenberg,  1691 

indraget  till  militiie-koraplettering,  eges 
nu  med  i  sarabruk  varande  1  mtl  af  M. 

Bylander;  tax. värdet  är  22,000  rdr. 
Tistad,  Tijstad,  T/cJto  (i  jordeböckerna} 

ett  frälse-säteri  af  2V2  mtl  uti  Barbo 
socken  af  Jönåkers  härad  och  Nyköpings 

län,  1  mil  n.  v.  om  Nyköping,  o**/*  mil 
från  Sparreholras  jernvägs-station,  jued 
Btröhemman  i  Stigtorata  och  Nicolai  sock- 

nar, »erbjuder  med  ett  af  de  fullständi- 
gaste uttryck  af  den  franska  konststilens 

tillämpning  på  naturen,  ända  ner  till 
åkertegarne»  —  säger  beskrifvaren  af  Sö- 

dermanlands herrgårdar  och  slott  —  »ett 
rikt  ämne  för  kulturhistorika  iakttagelser.» 

—  Det  är  beläget  på  gränsen  mellan 
slätt  och  bergstrakt,  mot  söder  slättlandet 

begränsadt  af  skog  och  höjder  — ,  mot 
norr  kullar  öfverallt  nära  inpå.  —  Tistad 
har  i  äldre  tider  tillhört  Bååt  och  Sparre- 
ätterna  och  då  utgjort  blott  ett  hemman, 
intill  år   1636,  dä  fru  Beata  Sparre  bragte 

det  till  sin  man,  riksr.  Schcring  Rosen- 
hane till  Ikaleberg,  som  utverkade  säteri- 
frihet dera  1651  och  bebyggde  det  med 

ett  litet  för  den  tiden  karakteristiskt 

träslott  i  italiensk  stil,  ökade  hemman- 

talet till  3"V4  mtl  och  bildade  sålunda 
egendomen  till  en  liten  herregård,  som 
försattes  i  dess  nuvarande  skick  af  kam- 

marherren friherre  Fredr.  Bengt  Rosen- 
hane, hvars  son  statssekreteraren  friherre 

Schering  afhände  sig  egendomen  1801 
till  sin  svåger,  landshöfd.  m.  m.  Fabian 
Ulfsparre,  som  åter  försålde  den  år  1808 
för  90,000  rdr,  till  hans  exc,  generalen, 
grefve  (iustaf  Wachtmeister,  som  deltagit 
i  linska  krigen  1788—1809;  sonen,  öf- 
verstelöjtn.,  grefve  Claes  Wachtmeister 
tillöste  sig  egendomen  år  1838  för  180,000 
rdr  rrat  från  öfriga  arfvingarne,  och  är 
n.  v.  egaren. 

Tistads  slott  —  »förnämsta  uttrycket 
af  1700-talets  kultur  inom  provinsen»  — 
är  bygdt  enligt  ritning  af  öfverstelöjtn. 
Hoppe  under  åren  1766 — 1771;  det  är 
dock  icke  någon  stor  byggnad,  med  9 

fönster  i  bredd,  är  26  alnar  långt,  24'/-. 
alnar  bredt,  20V4  '''^"''""  ''^o^  ̂ ^'^  takfoten  ; 
första  våningen  innehåller  10  rum  af  8 
alnars  höjd,  andra  7  rum  och  eu  sal; 
slottet,  höjande  sig  med  sitt  platta  af 
balustrad  omgifna  tak,  öfver  både  furorna 
och  löfkronorna,  som  dels  kläda,  dels 

kröna  den  bergsudde,  hvarpå  det  är  upp- 
fördt,  omgifves  af  2:ne  borggårdar,  af 
hvilka  den  åt  framsidan  är  i  halfcirkel- 
formigt  kringbygd.  I  förra  byggnaden 
förvarades  ett  300  års  gammalt,  rikt  bi- 
bliothek,  som  vid  byggnaden  flyttades  till 
Torps  egendom  och  donerades  sedan  till 

Uppsala  akademi.  —  Under  det  gården 
egdes  af  Rosenhanarne,  vistades  grefve 
Creutz,  nära  befryndad  med  grefvinnau 
Rosenhane,  ofta  på  Tistad,  der  en  stor 
lind  stod  på  gården,  hvars  starka  grenar 
bildade  i  kronan  ett  löfrikt  hvalf,  sä  rym- 

ligt att  gr.  Creutz  och  Shering  Rosen- 
hanes informator  mag:r  Björnstjerna  kunde 

med  plankor  mellan  greuarne  lägga  ett 
golf  och  derpä  uppställa  ett  bord  samt 
ett  par  stolar.  Här  i  denna  naturliga 
löfsal  tillbragte  sedan  vännerna  den  lediga 
tiden,  och  författade  Creutz  der  två  sånger 
af  sin  »Atis  och  Camilla.» 

Egendomen,  nu  bestående  af  Tistad 
och  Egla  samt  underlydande  Fjellskär, 
Tomta,  Akra,  Gillberira  m.  fl.  hemman,  har 
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en  areal  at  5/250  tid,  deraf  1,261  åker, 

1,433  skog,  och  är  19'  ̂   ̂^^>  deraf  5'., 
mtl  säteri,  l^/o  rå  och  rör,  8".^  frjilae, 
3V\j  krono-skatte.  samt  1  mtl  rusthåll 
beliigua  uti  Barbo,  Stigtorata  och  Nicolai 
och  Råby  sockuar  af  Nyköpings  läu, 
Jöuakers  och  Rönö  härader;  det  hela 
tax.  till  429,000  rdr  rrat.  —  Af  dessa 
20  mtl  äro  15  under  eget  bruk,  hvarä 

likväl  flera  torp  äro  belägna,  2  ratl  ut- 
arrenderade: arbetet  utgöres  af  10  bön- 

der samt  47  jordtorpare.  Vid  de  under 
eget  bruk  varande  hemman  utsås  100 
å  120  t:r  höstsäd  samt  150  å  180  t:r 

vårsäd.  Grö<lan  c:a  1,700  t:r  eller  15,250 
kub.fot;  höskörden  1700  å  1800  lass.  Pa 

de  under  eget  bruk  varande  gårdarue 
födas  10  a  12  hästar,  44  par  dragoxar, 
156  ä  160  kor,  qvigor  och  tjurar  samt 
350  tar. 

TitisQord,  i  Luleå  lappmark,  mot 

Norge;  häriraellan  och  Waranger  i  Ryss- 
land är  efter  Lapparnes  räkning  12  tolfter 

eller  144  mil  utmed  sjösidan;  hade  kyrka 
1607;  är  1609  tillsattes  Reinhold  Johans- 

son att  vara  lappfogde  öfver  Titisfjorden 
intill   Waranger. 

Tittertan  (Titertan)  eller  Marieberg, 

titt  frälse-hemraan  af  '  ̂̂   mtl  uti  Grafva 
socken.  Carlstads  tingslag  och  läu,  är 

köpt  till  frälst  af  P.  Hildring  och  till- 
hörde omkring  1725  löjtn.  Paul  Fredrik 

von  VVachenfeit:  egdes  1864  af  O.Ohls- 
son; tax. värdet  är   11,280  rdr  rmt. 

Tived,  socken  uti  Wadsbo  härad  af 

Skaraborgs  län,  belägen  pa  östra  sidan 
af  sjön  Undeu,  omkring  3  mil  från  Marie- 

stad, gränsande  i  öster  till  Sundbo  hä 
rad  af  Örebro  län  i  s.o.  till  VVettern;  är  till 

arealen  vidlyftig  (inbegripen  i  Undenäs 
uppgifna  egorymd),  men  glest  befolkad ; 

I3!|;j  mänt.,  deraf  ̂ /jg  krono  prestgård, 
resten  skatte;  1,483  inbyggare.  Trakten 
är  uppfylld  af  skogar,  berg  och  sjöar, 
af  sednare  namnes  freiiormnye/t,  E)iit:ii, 
Ossjö  ra.  fl.;  tax. värdet  522,000  rdr  rmt. 
Fordora  kapell  under  Undenäs,  hvaraf  den 
intager  norra  och  mellersta  delen,  utgör 
socknen  sedan  1835  ensamt  ett  konsi- 
ötorielt  pastorat  af  3:dje  klassen  inom 
Skara  stift.  En  ambulatorisk  skola  i  tre 

iäsrotar:  skolbyggnad  finnes. — Gårdar: 
Ahoicjbn  med  jernbruk,  lVi>  rntl  Fnlief, 

'/g  mtl  •Såijarttui'ij  med  qvaru  och  såg, 
■','48    mtl     fJlln    Hwjrjchodn .    alla    skatte, 

lyda  under  Laxå  bruk.  DavkUtorp,  Fa- 
ijerlid,  Kopparhult.  Össjo,  IJennkstorp, 

1'  g  Qvarnhacl-en  äro  byar.  —  Adress: Carlsborg. 

Tiveden,  Tf/ifvedhen,  en  skogig  bergs- 
trakt sträckande  sig  från  gränsen  mot 

Nerike  och  utgörande  den  urgamla  grän- 
sen mellan  Svea  och  Göta  riken,  genom 

nordöstra  delen  af  Skaraborgs  län,  kallad 
Stora  Tiveden,  och  ända  till  Mo  socken 
i  Westergötlaud,  utbredande  sig  mellan 
längränsen  och  sjön  L>nden,  hvilken  del 
kallas  Lilla  Tiveden;  upptager  13,000 
tid  skogsmark  inom  Wadsbo  härad ;  elgar 
vistas  i  dessa  skogar.  Här  visas  än  i 

dag  en  trädstubbe  kallad  ̂ 'onne  eller 
■Sa?inas  stubbe,  hvarom  tvänne  sägner  äro 
anförda  i  Afzelii  sagohäfder  (se  IV  B. 
sid.  21). 

Tjelfvesta  (stundom  äfven  Kölvesta), 
ett  gods,  beläget  i  Snaflunda  socken, 
Sundbo  härad,  Örebro  län,  består  af  3 

mtl  frälse-säteri  med  underlydande  '^j\ 
trölse  och  174  skatte,  hvaribland  Snaf- 

lunda qvarn  med  gryuverk  och  enbladig 
såg.  —  Gården,  belägen  mellan  två  små 
sjöar,  namnes  först  är  1623,  då  Johan 
Stjernflycht  tillbytte  sig  densamma.  I 
sednare  tider  har  den  kommit  i  slägten 

Burenstams  ego.  —  Enligt  en  gammal 
sägen  skall  dess  namn  härleda  sig  ifrån 
«landdrotset»  Tjelfve,  hvilkens  ättekulle 

och  grafsten  visas  på  ett  gärde  härstä- 
des.  Hans  hustru  skall  ha  hetat  Dåvra, 
och  efter  henne  uppkallades  Dåvra  gård 
och  sjö. 

Tjellmo,  Tidhiv,  Ko.Umo,  en  socken 
uti  Finspongaläns  härad  af  Linköpings 

län,  4'/2  mil  från  Linköping;  mellan 
Hellestadö  socken  i  öster,  Boo  i  Nerikes 

läu  i  norr;  areal  1,847  qv.mil  (=  43,369 
tid  =^  242,865  qv.reQ,  hvaraf  3,448 

tid  vatten;  61 '/g  mtl,  hvaraf  20V8  sk., 
8 ','4  krono,  32  frälse;  3,475  inbyggare. 
—  Landet  hör  till  Hättorpsåns  flod- 

område och  är  en  bergstrakt,  väl  ej  sak- 
nande smärre  dalar  mellan  större  och 

mindre  bergsträckniugar,  men  hufvud- 
sakligen  utbredande  sig  mellan  bestämd^i 
afsatser  eller  säkningar,  dels  innehållande 

vattensamlingar,  dels  betäckta  med  vid- 
sträckta lager  af  lerjord  och  svartmylla, 

och  förenande  slättlandets  bördighet  med 

skogsbygdens  fördelar.  Afsatserna  ha 
vattenfall,    som    drifva  jernbruk  och  såg- 
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verk.  Bland  enskilda  betydligare  bergs- 
höjder må  nämnas:  7 y le  Uiiä  nära  Ann- 

sjön.  Af  sjöar  finnas  Gaddgoi-,  Wrång- 

och  l]')'.-ij(">(ir/ie,  Einten,  Tron,  Norr- 
•tjiyn,  I.d/i(/f/ö/,  SI>:on/ia7'/>r,sJöii,  ̂ favlihr|eH 
ra.  fl.  Åkerbruk  och  boskapsskötsel  äro 
hufvudnäringar;  i  de  öfra  bygderna  äfven 
bergs-  och  skogsbruk;  smide  för  hand, 
uppköp  af  spiksmide  från  Godegårds  soc- 

ken, slöjd,  fiske  och  handel  idkas  iifven 
som  binäringar.  Jorngrufvor  har  ock  for- 

dom varit  bearbetade.  Taxeringsvärdet 
2.605,150  rdr  rmt. 

Tjellmo  utgör  nu  ensamt  ett  konsi- 
storielt  pastorat  af  2:dra  klassen,  räkna- 

des 1536  till  Wcstanstängs  prosteri,  1558 
dels  tills  Gullbergs,  dels  till  Bobergs 
härad,  1683  till  Bråbo.  Kyrkan,  af  sten, 
bildar  nu  efter  flera  tillbyggnader  on 

modern  korskyrka.  I  två  fasta,  en  flyttan- 
de skola  undervisa  tre  exara.  lärare;  soc- 

kenbibliothek  finnes;  fattigvården  under- 
stödjes  af  åtskilliga  donationer;  sparbank 
sedan  1860.  Vid  kyrkan  är  tingsställe 
för  Hellestads,  Tjellmo  och  Godegårds 

socknar  från  1722.  Fornleraniugar  sak- 
nas. Om  ett  par  gölar,  kallade  Garpe- 

gölarne,  förtäljer  sägnen,  att  der  blifvit 

Tyskar,  som  ock  kallades  Garpar,  ned- 
gjorda af  allmogen,  till  hämnd  öfver 

deras  nidingsdåd  att  i  Stockholm  iune- 
bränna  60  borgare.  —  Af  jerubruk  fin- 

nas Hättorps,  hvarunder  lyda  7^/4  mtl, 
Länvieå,  luxsd  underL  6  mtl,  Sköniuirbo 

och  Chrisiinejors,  med  4'/8  mtl;  —  1 
mtl  frälse  Hvilkhyttan  och  2%  skatte 
Klofstena  utgöra  ett  gods.  —  Johannis- 
hergs  fr.-säteri.  —  1  fr.  Bohyttan  med 
flerbladig  tullsåg  och  tullqvarn.  Militiae- 
och  civila  boställen  äro  1  mtl  Trossby, 

1  mtl  Ubhetorp,  ̂ '^  Spikshory,  '/o  Å-itad, 
1  mtl  ■Sioi'a  Y.chult,  *,._,  Emta,  1  mtl 
Stora  I/olma,  '/g  Tryfallet,  ̂ /g  Und,  ̂ U 
frälse  UiKhtovji  af  Uppsala  och  Nykö- 

pings stipendiifond.  —  %  mtl  Tjellmo, 
1  Koppar/all,  kyrkoherde-,  ■*/g  Missunna, 
komministersboställe.  —  1  mtl  hör  till 

Hellestads  och  Tjellmo  tingslag.  —  Adr.: 
Tjellmo,  der  poststation  finnes. 

Tjerfven  (enligt  Adelns  Ättartaflor), 

Kjerji-fu  (i  jordeböckerna),  1  ̂o  natl  frälse 
uti  Hållnäs  socken  af  Olands  härad  och 

Uppsala  län,  är  stamort  för  ätten  Kidder- 
boll,  hvars  stamfaders  farfader  var  bonden 
Anders  Pehrssou  från   denna  by. 

Tjernö,  annex-socken  till  Skee  pa- 
storat, är  belägen  uti  Wätte  härad  af 

Göteborgs  och  Bohus  län,  "g  mil  från 
moderkyrkan;  areal  0,47n  qvmil;  16'., 
mänt.  skatte,  ̂ \  krono,  •V4  frälse;  tax - 
värdet  346,900  rdr  rmt;  öfver  1.600 

'"'^ygrt''*'"^-  —  Socknen  innefattar  öarno 
i  pastoratets  skärgård,  hvaraf  märkas 
Kosternarnt  (se  den  art.)  med  en  ringa 
del  af  fasta  landets  strand;  rådande  jord- 

mån är  väl  sand,  men  af  bördig  natur; 
skog  till  afsalu.  Hufvudnäringen  fiske; 
c:a  3,000  tjog  hummer  afyttras  härifrån. 
Kyrkan,  med  spånbetäckt  torn  vid  \cstra 
gafveln,  reparerades  1730.  Folundervis- 
ningen  sker  i  en  flyttande  folk-  och  en 
småskola,  hvardera  fördelad  i  6  läsrotar. 
Af  fornlemningar  förekomma  hällkisterör; 
skärgården  anses  i  äldsta  tider  varit  be- 

bodd af  bronzfolket  (Kelter:-).  —  Intet 
säteri  eller  i  öfrigt  anmärkningsvärdare 
hemman  finnes;  bättre  bebyggda  gärdar 
äro  1  mtl  Näddnuy  med  ̂ ,\  Floäng ;  ̂^ 
skatte  Nycklcby  tillhör  Hvitfeldska  do- 

nationsgodset. Häsfö.  Rafön,  Tjernebo 
och   ÖdiJn  byar.  —  Adress:  Strömstad. 

Tjernsjöholm,(Thiornsjoarholra)  upp- 
gafs  som  gränspunkt  mellan  Eagunda 
och  Helgom  1602.  Tjärsjön  heter  ännu 
en   liten   sjö  inom   Jämtlands  gräns. 

Tjockö,  en  ö  uti  Stockholms  skär- 
gård, utanför  Furusund,  med  lotsplats 

och  optisk  telegraf;  härifrån  utgrenar  sig 
linien  åt  norr  till  Århcdmn  båk  och  åt 

öster  till  Sckhrcrms  fyr;  ön  är  åsätt  2 
mtl,  som  varit  donerade  öfverste-löjtn. 
Cronsvärd,  sedermera  indragna,  nyligen 
köpta  till  skatte.  (Se  art.  Rådmansö, 
sid.  540—542.) 

Tjolöholm  i  jordeböckerna  (Tjölöholra 
pa  Topografiska  corpsens  karta),  fordom 
kalladt  Tyleholra  äfven  Tyreholm,  ett  fr.- 
säteri  af  1  mtl,  med  i  sarabruk  varande 
3  mtl  ladugård  Strand,  uti  Halmstads 

län,  Fjärås  socken  och  Fjäre  härad,  be- 
läget vid  Kattegat  på  en  halfö,  3%  mil 

från  Göteborg,  nära  1  mil  s.  v.  från  kyrkan, 

som  ligger  %  mil  s.  v.  från  Kungsbac- 
ka; omgifves  af  skogbeväxta  berg  samt 

bördiga  åkerfält;  upptager  med  underl. 

l'/.2  rati  frälse  en  egorymd  af  1,180  tid, 
hvaraf  o:a  680  åker  och  äng;  till  godset 

höra  qvarn,  såg  samt  lax-,  öre-  och  ålfiske  i 
vattenfallet  mellan  Sunds-  och  Stensjöarne; 
verken  drifvas  af    den   nära  2  mil  långa 
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sjön  Lygnern.  Tjolöholra  har  två  raau- 

byggnader  niii-a  lastageplats  och  god  hamn 
samt  omgifiia  af  nyligen  gjorda  vackra 

trädgårds-anläggningar.  Tyleholm  eger 
historisk  märkvärdighet  för  det  förbund 
här  afslöts  1303  mellan  konungarne  Birger 
Månsson  i  Sverige  och  Hakon  i  Norge. 

Enligt  en  grafskrift  i  kyrkan  egdes  gär- 
den på  1790-talet  af  handelsman  Anders 

Svalin  och  sonen  Johan,  död  1818,  år 

1848  af  R.  Dann,  som  här  lät  uppsätta 
en  fårhjord  af  cheviotracen,  år  1857  och 
ännu  eges  gärden  af  ryttmästaren,  ridd. 
af  svärdsorden  B.  A.  W.  Santesson.  Tjolö- 
holm  uppgafs  1818  ega  60  t:rs  utsäde, 
godt  höboi,  ringa,  eller  nästan  ingen  skog, 
tax.  1863  till  80,000  rdr,  då  det  lemnade 
med  Strand  i  afkastning  1,050  t:r  säd,  200 
tunnor  potates  och  900  skU  hö. 

Tjufkil,  »Thyvakil»,  by  i  Lycke  soc- 
ken af  Inlands  Södre  härad,  Göteborgs 

och  Bohus  län,  c:a  1%  mil  vester  om 
Kongelf,  utgöres  af  hemmanen  Norrgard, 
Wester-,  Mellan-  och  Cppegården,  med 
tillsammans  3  mtl  skatte,  Vo  frälse,  har 

14  egare  och  33  hushåll  samt  ett  tax.- 
värde  af  76,000  rdr  rmt,  allt  år  1863. 

Här  är  lastage-  och  marknadsplats  samt 
skifferbrott;  2  hemman  hafva  jämte  rust- 

ningsskyldighet det  besvärliga  onus,  att 

2:ne  gånger  i  veckan  föra  posten  sjö- 
ledes  en  mil  till  och  från  Marstrand  samt 

landvägen  till  postgården  Guddeby  i  Yt- 
terby  socken.  Gästgifveriet  i  dessa  hem- 

man är  fiyttadt  till  lastageplatsen  TJuf- 
kilshufvud,  hvarifråu  skjutsas  med  båt  till 
Marstrand,  vidare  till  Kyrkeby  n.  v.  1% 
mil.  Ställets  forntida  märkvärdighet  är 
omnämndt  under  art.  Lycke  socken.  Flera 
lägenheter  i  denna  by  ha  varit  förlänade 
drottning  Margaretas  trotjenare  Anders 
Gnldkläpp. 

Tjufhålan,  en  hamn  i  Söndrums  soc- 
ken af  Halmstads  län,  var  under  tillbygg- 
nad under  perioden  1856 — 60  hufvud- 

sakligen  till  skydd  iov  fiskarebåtar;  den 
beräknades  blifva  o  å  7  fot  djup.  Till 
bestridande  af  kostnaderna  äro  af  Hus- 

hållningssällskapet lemnade  500  rdr  och 
af  Halmstads  stad  500  rdr,  det  öfriga  är 
tillskjutet  af  ett  bolag. 

Tjurbo,  Ytter-,  härad  i  Westerås  län, 
utgörande  en  smal  landsträcka  längs  vestra 
stranden  af  Sagan,  med  3V2  "lil  i  längd 
från  n.  v.  till  9.  c,  men  endast  V4  till 

%  mils  bredd,  begränsad  t  i  norr  af  Öfver- 

Tjiirbo. 
Tjurbo,  i  öster  af  Simtuna  och  Asunda 
härader,  i  söder  af  Mälaren,  i  vester  af 
Siende  härad;  omfattar  på  en  areal  af 
1,351  qv.mil  socknarne  Ängsö,  Björksta, 
Tortuna  och  större  delen  af  Sevalla;  at  , 
livilken  socken  en  mindre  del  om  5  mtl, 

belägen  på  östra  sidan  om  Sagan,  tillhör 
Simtuna  härad,  samt  ett  samraanlagdt 

hemmantal  af  132%  mantal.  Den  upp- 
odlade jorden  beräknas  till  5,980  tunnl. 

och  den  naturliga  ängen  till  3,823  tid. 

Inbyggarnes  antal  (inberäknad  den  lilla 
del  af  Sevalla,  som  eljest  räknas  till  Sim- 

tuna) uppgick  år  1805  till  2,972,  år  1830 
till  2,943  och  1863  till  3,054. 

Till  detta  härad  höra  åtskilliga  öar  i 

Mälaren,  bland  hvilka  den  största  är  Angs- 
ön,  utgörande  en  särskild  socken,  förutom 
en  liten  del  i  nordost,  som  tillhör  Teda 

socken  i  Uppsala  län,  vidare  Långholmen, 
skild  från  Angsön  genom  ett  smal  sund, 
Måholmen,  öster  om  den  förra.  Gissel- 

holmen, Fagerön  och  längst  i  söder  Hal- 
lingen. Den  sistn.  ön  tillhör  i  kyrkligt 

afseende  Fogdö  socken  i  Södermanland. 
Ängsön  är  i  sin  södra  del  uppfylld  af 

låga  bergskullar,  men  jämn  och  väl  be- 
bygd  i  den  norra,  ehuru  jordmånen  ej  är 
af  bästa  slag.  Fastlandsdelen  af  häradet 
består  i  allmänhet  af  jeran  mark  med 
smärre  bergåsar  och  kullar  samt  rådande 
jordmån  af  lera  och  svartmylla,  som  dock 
i  norr  är  blandad  med  sand  och  mojord. 
Till  Sagan,  som  ej  bildar  någon  egentlig 
floddal,  utan  endast  en  djup  strömfåra 
med  höga  stränder,  flyter  genom  häradet 
från  nordvest  två  åar:  Tortuna  eller  Lillan 

som  flyter  ungefär  raidt  igenom  landet 
och  på  vestra  gränsen  bildar  Råcksjön 
och  omgifves  af  en  bördig  trakt,  samt 
Ranstaån  i  norra  delen  omgifven  af  några 
åsar,  men  nära  sitt  utlopp  i  Sagan  af  en 

ganska  god  bygd.  Norr  om  Ransta-ån 
förekommer  sank  mark.  ■ — •  Häradet  för 
i  sitt  vapen  en  tjur.  I  fordna  dagar  hölls 
häradets  ting  vid  de  s.  k.  Domarehällarne 

vid  Lundby  i  Tortuna  socken  och  kal- 
lades det  då  »Lundboborgs  tingslag.»  Enl. 

Kongl.  bref  af  den  7  December  1858, 
skulle  detta  härad,  som  dittills  utgjort 

egen  domsaga  vid  dåvarande  domarens 
afgång  förenas  med  Tuhundra,  Siende  och 
Snäfringe  häraders  domsaga. 

Tjurbo,  Öfver-,  härad  norr  om  det 
ofvan  beskrifna  i  Westerås  län,  sträckande 

sig  frän  detta  ända   till    Dalarnes  gräns 
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så  att  de  begge  häraderna  tillsammans 
upptaga  ett  bälte  tvärt  ölVer  länet,  alltilVån 
Biskopsstenarne  i  Mälaren,  der  Söderman- 

land möter,  till  Dalelfven,  der  Westman- 
land,  Gestrikland  och  Dalarne  samman- 

stöta. Bfgge  häraderna  hafva  också  fordom 
hört  tillsammans  och  da  kallats  Tyrbo 

hiiudairi,  livarföre  också  begge  hafva  sam- 
ma bild  i  sitt  vapen:  en  tjur.  Af  de 

många  siigner,  som  förtäljas  till  förkla- 
ring af  häradets  namn,  vilja  vi  endast 

anföra  den,  att  en  tjur,  som  med  hornen 

uppkastat  jord  i  skogen,  h varvid  silfver- 
malm  skall  hafva  blifvit  s\n]ig,  sålunda 
föranledt  Sala  silfvergrufvas  upptäckande, 
hvarföre  hela  traktiMi  fått  namn  efter  den 

lyckobringande  Tjuren.  Äldsta  namnet  är 

Tyrl)ohundare.  Öfvcr-Tjurbo  omfattar  nu, 
med  en  längd  af  ̂ ^j^  mil  i  norr  och 
söder  ocli  en  bredd  af  mellan  IV4  luil 
i  norr,  2  mil  vid  midten  och  3  mil  i  söder, 
socknarna  Möklinta,  Sala  landsförsamling. 
Kila  och  Kumla,  utom  en  obetydlig  del 
af  den  förstnämnda,  som  tillhör  Simtuna 

härad,  samt  enligt  Kammar-kollegii  bref 
den  15  September  1848  i  administrativt 
hiinseende  Tärna  och  Norsby,  hvilka  dock 
i  judicielt  fortfarande  tillhöra  Simtuna 
härad.  På  en  areal  af  6,oo8  qvadratmil 
innehåller  häradet  2I6V12  raant.,  hvaraf 
I85V48  skatte,  20V16  krono  och  IIV4 
frälse  och  beboddes  år  1863  af  7,984 
personer,  af  7,087  år  1805,  och  7,644 
är  1855. 

Genomflutct  af  Sagans  och  dess  till- 
flöde, Ranstaåns,  öfre  lopp  samt  i  hela 

mellersta  och  öfra  delen  uppfyldt  af  större 
och  mindre  sjöar,  tillhör  häradet  till  större 
delen  Sagans  flodområde,  så  att  endast 

en  obetydlig  landsträcka  på  norra  grän- 
sen till  Dalelfvens  område.  Den  sydligaste 

delen,  omfattande  Tärna,  Kumla  och  en 
del  af  Kila  socknar,  är  öfver  hufvud  en 
bördig  slätt  med  några  få  enstaka  höjder 
och  en  sandås,  som  från  söder  skjuter 
upp  åt  landet  och  utgör  vattendelaren 

mellan  Sagan  och  Kanstaån,  några  få  obe- 
tydliga kärr  och  inga  sjöar.  Den  mellersta 

delen,  Norrby,  Sala  och  större  delen  af 
Kila,  har  östligast  några  smärre  bergåsar, 
derefter  en  jemn  trakt  med  sluttning  mot 
Sagan  och  några  kärrtrakter,  i  midteu 

en  mängd  bergåsar,  utskjutande  från  Lång- 
heden, med  talrika  sjöar,  ofta  omgifna  af 

träsk  och  sidlända  ängar;  mot  vester  sand- 
åsar  och   betydliga   kärr.     De  förnämsta 
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här  förekommande  sjöarne  äro:  Sala  damm, 
Långforssen,  Olof  Jons  damm,  Silfköparen, 
Helgonmossen  och  Stenmosseii,  hvilka  alla 
afbörda  sig  i  Sagan;  Bysjön,  Östersjön, 
Assjön,  Ljnmsebosjön  och  Solingeinijran, 
.som  afrtyta  genom  Ranstaån.  Den  sistn. 
betydliga  kärrtrakten  ger  äfven  upphof 
till  Tortunaån.  I  häradets  norra  del,  om- 

fattande Möklinta  socken,  utbreder  sig 
Långhtden  med  sina  låga  bergåsar,  otaliga 
kärrtrakter  och  vidsträckta  hedar.  Här 

förekomma  bland  andra  de  betydliga  sjö- 
arne Ljxisen,  Storsjön  och  Hallsjön,  hvilka 

afflyta  mot  öster  i  den  milslånga  sjön 
Hallaren,  hvars  vatten  sedermera  afflyter 

genom  Sagan.  —  Rådande  jordmånen 
är  lera,  som  dock  betydligt  aitager  i 
godhet,  ju  längre  man  kommer  mot  norr, 
ofta  blandad  med  svartmylla  eller  sand- 
ocli  mojord.  Skogstillgången  är  fullt  till- 

räcklig för  behofvet  och  på  många  ställen 
för  afsalu.  I  häradet  förekomma  dessutom 

Sala  silfverberg  och  Sätra  helsobrunn,  på 
sina  ställen   närmare  beskrifna. 

Tjouls,  en  egendom  pä  Gotland,  uti 
Lumuielunda  socken  och  norra  fögderiet, 
utgöres  af  1  mtl  Tjoxih  med  Vj  Kinner 
och  %  mtl  Kams,  belägna  c:a  iVo  "ii' 

från  Wisby  samt  bebyggda  med  nya  å- 
bygguader,  hvaraf  en  af  sten  och  en  af 
trä,  en  större  arbetarebostad  af  trä,  en 
mejeribyggnad  af  sten,  en  hjelmbyggnad 
med  spåntak  m.  fl.;  egorymden  är  544 
tid  odalmark,  hvaraf  211  tid  åker,  63 

tid  myräng  och  257  tid  odlings-  oeh 
skogsmark  :  till  egendomen  höra  tröskverk, 
vädermjölqvarn  af  sten  med  2  par  stenar 
och  sikt;  egdes  1861  af  Myrodlings- 
bolaget. 

Tjurholmen,  en  ö  i  Göta  elf,  åsätt 
1  mtl  krono,  och  hörande  till  Roraelanda 
socken  af  Inlands  härad  i  Göteborgs  och 
Bohus  län,  är  anslagen  landshöfdingen  i 
länet  till  respenningar;  den  är  af  313 
geometriska  tids  vidd,  utmärkt  jemn  och 

bördig;  årliga  utsädet  uppgafs  på  1840- 
talet  till  100  t:r,  och  äng  fanns  till  öfver- 
flöd;  en  snygg  manbyggnad  var  vid  n. 
tid  här  uppförd  af  arrendatorn.  Tax.  värdet 
är  58,000  rdr  rmt,  deraf  8,000  rdr  för 

åbyggnaderna;  hushållens  antal  är  7.  — - 
På  Tjurholmen  (då  Tyjurholm)  hölls  år 
1303,  fjerde  Söndagen  i  iastan,  ett  möte 
mellan  svenska  hertigarne  Erik  och  Wal- 

demar Magnussöner,  riksmarsken  Torkel 
Knutsson,   lagman   Bengt  i  Östergötland 

7 
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samt  norrmännen  Thorbjöru  Kjellsson, 
Albrecht  Stissou  och  Gudmar  Månsson, 
(ier  det  fördrag  stadtastaites,  som  året  förut 
hlifvit  afslutadt  i  byn  Solberg  (se  den 
artikeln)  mellan  konuugarne  Birger  i 
Sverige  och  Hakon  i  Norge,  hertig  Erik, 
grefve  Jacob  af  Halland  samt  hertig 
Witzlau  af  Eiigen.  Under  Krabbefejden 

hade  norrmännen  här  uppfört  2:ne  skan- 
sar, hvilka  med  storm  iutogos  den  20 

Juli  1657  af  svenskarne  under  grefvarne 
Douglas  och  Ribbing;  en  skanslemning 
och  fynd  af  vapen  bära  vittne  om  dessa 
strider. 

l^jureda,  socken  i  Norrvidingc  härad 

af  Kronobergs  län,  annex  till  Tolg,  be- 
gränsas i  norr  af  Tolg,  i  öster  af  Söraby, 

i  söder  af  Gårdsby,  i  vester  af  Berg  och 
Ormesberga;  upptager  med  1  mils  längd 

och  ■' 4  mils  bredd  en  areal  afO,4iiqv.- 
mil,  hvaraf  0,ii3  vatten,  fördelade  på  18 

mtl,  hvaraf  12  frälse,  1',.,  krono  och 
4'/o  skatte.  Sockuen  hade  år  1770  en 
folkmängd  af  393  personer,  hvilken  år 
1850  stigit  till  677  och  1865  till  795. 

Folkundervisningen  bestrides  i  en  flyt- 
tande folk-  och  en  småskola;  i  skolåldern 

varande  barn  utgjorde  1861:  107.  — 

Kyrkan,  belägen  •^  g  mil  från  Tolg  och 
2  mil  från  Wexiö,  af  sten,  var  96  fot 

lång,  30  fot  bred,  med  altartafla  af  Ha- 
gelberg, föreställande  Christi  dop,  samt 

i  ett  fönster  öfver  läktaren  den  helige 
Görans  bild  inbränd  i  glaset.  Kyrkan 
namnes  första  gången  är  1341,  dä  Asrun 
Eriksdotter,  Knut  Kcttilsons  enka,  skänkte 
densamma  20  mark,  emedan  hon  der 

valt  sin  grafplats.  —  Nu  är  ny  kyrka 
uppförd,  hvartill  egaren  till  Aby  säteri, 
kapiten  F.  Gyllensvärd,  gjort  betydliga 
föräringar,  hvaraf  må  nämnas,  att  han 

efterskänkt  betalningen  för  29,000  mur- 
tegel pr  belopp  788  rdr  29  öre,  med 

föreskrift  att  härför  inköpa  ett  torn- 
ur samt  att  återstoden  skulle  läggas 

till  grundfond  för  en  orgverkskassa.  — 
Denna  socken,  likasom  alla  i  det  inre 
af  Småland,  är  uppfylld  af  sjöar,  bland 
hvilka  vi  nämna  Helgasjön,  Tjuredasjön, 
Skefvanäs,  WestrasjOn,  bekant  i  orten 

för  sitt  braxenfiske  m.  fl.  Aby  och  Jule- 
torps  åar  flyta  genom  socknen.  Jord- 

månen är  i  allmänhet  god  och  lönande. 
Vacker  l;ok  växer  vid  Lerkemula,  för 
öfrigt  gran,  furu  och  björk;  utsigten  från 

Tjiist^  Korra. 

Xyktdla  backe  berömraes.  Den  odlade 

jorden  uppgick  1860  till  650  tunnland, 
hvaraf  500  i  ensädes  och  150  i  cirku- 
lationsbiuk;  tien  naturliga  ängen  till 
1,000  tid;  årliga  utsädet  beräknades  år 
1810  till  220  och  1860  till  525  t:r 

säd,  375  t:r  potates.  Vid  samma  tid 
vinterföddes  72  hästar,  466  nötkreatur, 
300  får  och  100  svin.  All  fast  egendom 
taxerades  1863  till  444,100  rdr  rmt, 
inberäknadt  för  en  qvarn   och  såg. 

Inom  socknen  ligga  säterierna  ELnu 
och  Eknahobn,  se  dessa  art.;  Nyhdla, 
Tjureda,  som  numera  eges  af  bönder, 
och  hvarest  tingstället  sedan  år  1838 
samt  gästgifvaregården  äro  belägna.  Åby 
med  rå-  och  rörhemmanet  Gunnarstorp, 
tillhörde  länge  ätten  Sprengtporten,  men 
egdes  185Q  af  brukspatronen,  mag.  C.  H. 
Ekström.  Bland  ölriga  byar  och  gårdar 

nämnas:  Tjureda,  2^'^  mtl,  Skofcenäs. 
2  mtl,  Lerkc,  V;^  mtl,  deraf  %  mtl 
ryttmästare-bost.,  äfvensom  Skjälsnas,  % 

mtl  säteri,  Nykidla,  2'Vg  mtl  m.  fl.  — Komminister-bostället  Holkatorp,  %  ™tl. 
är  beläget  Vg  ii^il  härifrån  inom  Tolgs 
socken.  —  Adress:  Wexiö. 

Tjurken,  en  sjö  i  Östra  härad  af 
Jönköpings  län. 

Tjurkö,  fordom  kallad  Tuithö,  en  ö, 
belägen  vid  stora  inloppet  till  Carlskrona, 
hörer  till  Augerums  socken.  Östra  härad 
af  Carlskrona  län,  åsaft  2V4  mtl  skatte 

på  M  62 — 70,  med  57  åboer  och  tax. 
till  65,066  rdr;  309  inbyggare  på  86 

hushåll  (allt  år  1863).  Ön  har  ek-,  en- 
och  furuskog  samt  fiske.  Sedan  hösten 
1859  sysselsattes  här  en  del  arbetare 
med  stenliuggning  för  hamnbyggnad  till 

en  stad  i  Bremen;  egaren  af  stenhugge- 

riet,  konsul  "Wolff,  var  härför  äsatt  en  be- 
villningsafgift  af  40  rdr. 

Tjust,  Norra,  härad,  och  det  nord- 
ligaste uti  Kalmar  län,  beläget  utmed 

hafvet,  innefattar  12,5.=>5  qv.mil,  hvaraf 
1,241  äro  vatten,  fördelade  mellan  sock- 

narna Gärdsruin,  l^ryseruui,  Hannas,  Ukna, 
Dalhem,  Ed  med  Eds  kapell,  Lofta,  Lof- 
tahanimar  samt  Yxnerums  skate  (2^/4  mtl), 
innehållande  370\'4g  mtl.  Detta  härad, 
liksom  Södra  Tjust  samt  hela  norra  delen 
af  Kalmar  län,  är  genomskuret  af  sjöar 
och  bergskullar,  med  större  skärgård, 
der  ansenligt  fiske  idkas;  båda  häraderna 

utgöra  ett  fögderi  och  en  domsaga  med 
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gemensamt  tingställe  i  Gamleby  socken 
och  äro  äfven  i  flera  andra  afsenden  att 

betrakta  som  ett  enda  härad.  —  Socken- 

bibliotheker  finnas  i  9  församlingar,  — 
Hela  bevillniiigen  efter  I — III  art.  upp- 

gick  1863  till   19,092  rdr  32  öre. 
Tjust,  Södra,  härad,  är  beläget  s.  v. 

från  Norra  Tjust  och  utgör  11,043  qva- 
dratmil,  hvaraf  l,ia4  vatten,  fördelade 

mellan  socknarna  Odengci,  Gumb-lnj,  Lnck- 
iievi,  Blackstad,  UaHimjeberg,  Törnes/alla 
med  Almviks  köping,  Gladhammav  med 

Westeruras  kapell,  samt  Iljorfed,  inne- 
hållande SOöVo  mtl.  —  I  Södra  Tjust 

härad  har  man  bnitit  koppar  och  äfven 
kobolt,  det  sednare  ymnigt  och  af  god 
qvalitet.  I  båda  häraderna  förekomma 
jernraalrasgrufvor,  af  hvilka  dock  blott 
få  kunna  bearbetas. 

Tjust,  Norra  och  Södra,  kontrakter 

af  Linköpings  stift,  innefatta  förutn.  hä- 
raders socknar. 

Tjustorp,  regimentskrifvare-boställe 
uti  Frideiie  socken  af  Wartofta  härad, 

Skaraborgs  län,  1 '/<>  mil  vester  från  Hjo, 

tax.  till  28,000  rdr'  rmt. Tjusäng,  i  Simoustorps  socken  af 
Bråbo  härad  och  Linköpings  län,  2V4 

mil  från  Norrköping;  att  här  under  lop- 
pet af  år  1864  tillverkats  4,500  tunnor 

bränntorf  torde  vara  förtjent  af  att  om- 
nämnas. 

Tjärby,  en  socken  uti  Höks  härad 

af  Halmstads  län,  ̂ l^  niil  norr  ora  La- 
holm, nära  hafvet,  omgifven  af  Laholms 

landsförsamling,  Weinge  och  Eldsberga 
socknar,  består  af  byarna  Tjcivby,  jj)  sk., 

l3/,6  kl-.,  2V2  n-.,  iJaggarp,  2%  sk.,  1'/. 
fr-,  4^/4  fr.  Elestorp,  1  fr.  Seglabenj 
och  Kärrofjård  (Tjerragård)  -/j  sk.,  V3 
kr.,  med  tillsaramans  14V4  mtl,  på  en 
areal  af  0,5Gi  qv.mil  land  {=■  3,726  tid 
^  20,865  qv.ref),  hvaraf  46  tid  vatten, 
och  bebodda  af  c:a  665  inbyggare.  — 
Socknen  lider  brist  på  skog,  som  dock 
i  någon  mån  ersattes  af  torfmossar;  här 
idkas  indrägtigt  saltsjöfiske,  isynnerhet 

af  lax;  qvinnorna  sticka  strumpor,  trö- 
jor, vantar  m.  m.;  af  vadmal  tillverkas 

c:a  60  alnar  på  hushållen  (år  1860).  I 

Tjärby  by  är  gästgifveri,  hvarifrån  skjut- 
sas till  Halmstad  i  n.  v.  1^^  mil,  Ö.  Karwp 

i  s.  v.  \'^!^  mil,  Edenberga  i  s.  o.  l^/g  mil. All  fast  egendom  är  taxerad  till  474,200 
rdr  rmt,  hvaraf  9,000  rdr  för  Seglabergs 

qvarn.  —  Socknen  är  annex  till  Weinge 
pastorat;  kyrkan,  invändigt  blott  76  fot 
lång,  20  bred,  berättas  vara  tillbyggd 
af  drottning  Margaretha,  af  tacksamhet 

öfver  en  vunnen  seger.  Skolan  är  ambu- 
latorisk.  Till  fornlerauingar  höra  bauta- 
stenar  och  ättekullar.  Bynamnet  Segla- 
berg  anses  häntyda  på  att  man  fordom 
kunnat  segla  ända  dit  upp.  Der  mau 
för  40  år  sedan  fiskade  gäddor,  är  nu 

ett  af  flygsanden  igenfyldt  fast  land.  — 
I  Tjärby  är  ett  hemman  välbebygdt. 
Vo   mtl  Tjiirby  är  pastors  stora. 

Tjärstad,  TgaTastadha,  annex-socken 
till  Kcttilstads  pastorat,  uti  Kinda  härad 

af  Linköpings  län,  3^/^  mil  frän  Lin- 
köping; areal  0,992  qvadratmil  land  (= 

25,243  tid  =  124,660  qvadratreO  och 
4,605  tid  vatten;  c:a  2,235  inbyggare; 
44 Vo  ̂ ^^,  hvaraf  13%  skatte,  ̂   krono, 

SOV/g  frälse.  Södra  midten  utmed  Asun- 
dens  båda  stränder  och  österut  till  Am- 

raern  är  nästan  slät,  här  och  der  sid- 
länd;  norra  midten  utmed  Jernlunden 
mer  kullig,  och  längre  in  uppfylld  af 
bergklumpar.  I  skilnaden  mot  Eneby 
socken  i  s.  s.  v.  är  högsta  berget  med 

en  jättegryta,  tjenande  till  råmärke  mel- 
lan byns  egor.  Utom  förutnämnda  sjöar 

finnes  Rhnforssa  ström.  Rådande  jord- 
mån på  slätten  dels  sand  eller  sandmylla, 

dels  styf  lera  kring  kyrkan,  svartmylla 

och  något^  lera  i  skogsbygden,  der  kol- 
ning  för  Åtvidaberg  och  laggkärls  för- 

färdigande utgöra  binäringar,  hvartill 
komma  fiske  i  vattendragen,  som  ock 
drifva  qvarnar  och  sågar.  Tax. värdet 

1,500,000  rdr.  —  Kyrkan  modern;  en 
flyttande  skola  från  1847och  4  småskolor; 
sockenbibliothek;  åtskilliga  kassor  och 
donationer.  Tjärstads  utjord,  kaplansbol, 
doueradt  af  fru  Helena  von  Scheiding; 

nyligen  äro  af  egaren  till  Skedvi  skänkta 

l',000  rdr  till  folkskolan.  Af  fornlem- 
ningar  finnas  borgruiner,  grafhögar,  jord- 

vallar, befästningar  på  Borgberget.  Vid 
Rimforssa,  der  gästgifveri  nu  är,  hafva 
häradsting  blifvit  hållna  på  1600-talet. 
Gårdar;  Skedvi  (Schedevid),  Hallstad, 
Bärsebo,  säterier;  den  af  geografen  Er. 
Tuneld  bebyggda  lägenheten  Erikshobn 
vid  Hallstads-än.  %  Törnevik,  mön- 
sterskrifvare-boställe;  Önne,  Opphem,  Stor- 

gården, Grofveda,  1  skatte  Påfvelstad 
med  flera  välbyggda  hemman.     1  frälse 
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Pttkernm  under  Stureforss.  —  Adress: 
Linköping. 

Tjårö,  eu  ö,  hörande  till  Aryds  soc- 
ken af  Carlskrona  län,  nära  Carlsharnn, 

äsatt  '/g  ratl  skatte,  har  stenhuggeri; 
god  ekskog  växer  på  ön. 

Tjörn,  Tliioni,  en  ansenlig  ö  uti  Bo- 
husläns skärgärd,  belägen  söder  om  Oroust, 

och  deritVän  skiljd  genom  Stigtjorden, 
oragifves  i  öster  af  Hakefjorden,  i  söder 
och  vester  af  Marstrands  och  Hjerterö 

fjordar  m.  ra.  samt  cger  en  vidd  af  1,2!'.) 
([vadratniil  land  eller  30,062  tid,  livaraf 
2,940  odlad  jord  och  2,880  äng;  den 

har  af  ålder  utgjort  med  de  smärre  kring- 
liggande öarua  Mjörn,  Lilla  A-fkvrö,  Ii  ratt- 

an. Stora  Dijröii,  Kärrson  och  I /er  rön 
ett  härad,  hvars  vapen  är  en  hummer, 

liksom  ett  pastorat,  rcgalt  af  l:sta  klas- 
sen, inom  Göteborgs  stift,  innefattande 

socknarna: 
mil. folk  ni. P.CV llniici 

SteitHyrkn   med            | 
t 
.  eLrnu 

.  C.  in  k. 

Rön  II ii II  ttf   'H"h              1  '^  '"•• i, '.K','.». 

öl  i. 
\\\^\. 

Kliiilesholiiien  kapell  ) 
Walla  sucken                 .il. 

iM:'(i. 

:>(i(i. 

'i:>. 

Klöfdnl   <i:0                     '2i  ̂^_. I,i45. 
13.1. 

.=S6. 

S:ina    läH./,. 8,310. 95y 

iU>. Ön  är  i  allmänhet  ett  fult  och  naket 

land;  ".g  upptagas  af  berg,  hvaraf  det 
högsta,  som  ses  långt  ut  i  h.ifvet,  kallas 

Wetiebtrfjei;  men  den  återstående  sjettc- 
delen  är,  till  följd  af  skalmergel,  hvi- 
lande  på  flera  famnars  djup  blålera  och 

täckt  af  den  djupaste  grålera  och  växt- 
mylla,  den  fruktbaraste  och  mest  befol- 

kade fläck  i  Sverige.  Årligen  producerar 
landet  några  tusen  t:r  spannmål  utöfver 
egna  behofvet.  Utom  åkerbruket  idkas 
här  fiske  af  omkr.  1,300  personer;  de 

fattige  insamla  färglavar.  Under  sill- 
fisktiden rådde  på  Tjörn  stor  rikedora, 

men  sedermera  har  öfverbefolkning'  — 
inbyggarne  här  hysa  en  medfödd  ovilja 
att  öfverge  sin  födelseort  —  hemmans- 
klyfning,  handel  med  öfverflödsvaror, 

bränvinsminutering,  samt  att  mer  än  '/.j 
af  bönderna  lyda  under  gymuasiiiiemman, 

med  flera  orsaker,  bidragit  dertill,  att  väl- 
ståndet lemnat  rum  tör  en  allraäii  torftig- 

het. On  eger  tillräckligt  dricksvatten,  men 
föga  roineralkällor.  Brist  är  på  skog  och 
nu  mera  äfven  på  torf.  Stora  qvantiteter 
marienglas  förekomma  här,  äfvensom  gra- 

nater. Krm  'Ijörns  södra  spets  sträcka 
sig  en  mil  ut  i  hafvct  l'ut(r-.\o<!lerskärei>. 

bestående  af  flera  hundra  klippor,  der 
åtminstone  förr,  innan  fyren  tändes  pä 
Carlstens  torn,  många  skeppsbrott  timat. 
—  Att  Tjörns  befolkning  leder  sitt  ur- 

sprung från  en  keltisk  koloni  är  väl  blott 
en  hypothes;  men  det  ligger  något  i 
Tjörnbous  karakter,  som  öfverensstämmer 
med  hvad  man  har  sig  bekant  om  kel- 
temas,  och  som  gifver  stöd  åt  den  be- 

kanta gissningen  om  smädenamnet  »kcl- 
trings»  härledning  af  Kelter.  Tjörn 
antages  väl  af  andra  författare,  på  grund 

af  de  här  i  myckenhet  funna  stenred- 
skaper  att  vara  bland  de  äldst  befolkade 
ställen  i  Skandinavien,  men  antages  af 
andra  till  följd  af  sina  stora  lager  af 
snäckor  samt  fragmenter  af  ett  större 
hvalfiskskelctt  vara  ibland  de  trakter, 

som  sednast  uppstigit  ur  hafvet.  Bland 
krigshändelser  namnes  om  en  skottsk 
invasion,  som  tillbakaslogs  af  en  kon. 
Alf  på  det  a  Stordals  cgor  liggande 
lior(jeber(iet,  och  år  1570  härjades  Tjörn 
af  svenskarne.  På  ön  Mjörn  märkes 
herresätet  iSunchbij,  och  på  sjelfva  Tjörn 
gården  Olsnch,  fordora  Alsiuis  (Alfsnäs?), 

hvilket  gifvit  anledning  till  den  gissnin- 
gen, att  Tjörn  varit  Alfhems  gamla  konun- 
gars bostad.  —  Tjörns  härad  i  förening 

med  Oroust  utgör  ett  fögderi  och  en 
domsaga;  tingstället  är  vid  Svanesunds 

gästgifvaregård. 
Tjörnarp,  socken,  till  större  delen 

inom  Westra  Göinge  härad  af  Christian- 

stads län,  l'/2  rail  från  Hessleholm,  ̂ 'g 
mil  från  moderkyrkan  Mälby,  intager  en 

egorymd  nf  0, 40.5  qv.mil  land  (^  10,754 
tid  =  60,222  qvadratref),  fördelade  på 

14|i  mtl,  h varförutan  hitföras  'å^U  nitl 
af  Norra  Rörum  i  Frosta  härad,  då  der- 
emot  14^  mtl  af  denna  socken  föras  till 
Frosta  härad  af  Malmöhus  län.  All  fast 

egendom  taxerades  1863  till  632,200 
rdr  rmt.  Af  hemmanen  i  Malmöhus  län. 

äfvensom  de  inom  Göinge  härad  halva  6 
ojemn  och  stenig  mark,  svag  åkerjord, 
ängsmark  och  mulbete,  vackra  bokskogar; 
5  inom  Göinge  härad  hafva  sand  och 
klapperjord  till  åker,  obetydlig  bokskog. 
Folkmängd  860  inbyggare,  deral  147 
inom  Frosta  härad.  Ny  kyrka  invigdes 

här  1864.  Barnundervisningen  ambula- 
torisk.  Största  gården  är  IJjJ^J  Tt\[,\  Ginm- 
iiij',  med  tegellnuk  och  vattoM?njölqvarn  ; 
dcrnäst   må  nämnas    lU   Karnaröd,  med 
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ångbränneri  och  i  sarabruk  med  Vg  nitl 

Spångahus.  —  Släitaröds  ångbränneri. 
Hemmanen  i  Malmöhus  län  heta:  Präs- 

torp,  Svenstorp,  liartorp  och  Turup.  — 
Adress:   Hessleliolm. 

Tläråmark,  siigverk  i  Norrbottens  län, 

eges  af  hrr  Olof  Forssell  A  Söner. 

Toarp,  annex-socken  till  Rångedahls 

pastorat,  är  belägen  uti  Ahs  härad  af  Elfs- 
borgs län,  1  mil  öster  från  Borås;  areal 

21,410  tid  (119,896  qv.ref);  2d^%  mtl 

skatte,  1^  krono,  3V24  mtl  frälse;  2,180 
inbyggare.  Många  insjöar,  deraf  Dalsjön 

midt  i  socknen;  marken  bergig  och  rå- 
dande jordmån  sandmylla;  brist  på  skog. 

Smidisarbeten  utgöra  en  binäring.  —  Kyr- 
kan vacker.  Här  märkes  regementsqvarter- 

raästarebostället  Vg  Germundared  eller 
Jermunderud,  der  bost.-innehafvaren  Ernst 
Johan  Rabe  blef  fader  till  sedermera  czar 

Peter  den  stores  gemål  Katarina.  Amm- 

arp.  Kulla,  Hjortryd,  Iläljared  byar,  ̂ /jg 
frälse  Trollhättan  med  (jvarn,  Vo  frälse 

LiiKjhult  med  qvarn,  Draered  med  cjvarn. 

'/^  Enden,  Vig  Gr  au,  ̂ U  Sjöjårdcn,  '/j 
stom  äro  alla  krono.  —  Adr.:   Borås. 

Toarp,  ett  mtl  frälse-sätcri  uti  Sämbs 
fordna  socken,  Kinds  härad  och  Elfsborgs 

län,  beläget  V4  mil  s.  o.  från  kyrkan, 
som  ligger  IV4  mil  söder  om  Ulricehamn, 
är  till  nuvarande  hemmantal  förraedladt 

1814;  hade  år  1818:  25  t:rs  utsäde,  ym- 

nigt höbol,  försvarlig  skogstillgång,  an- 
senlig manbyggnad  med  trädgärd  och  var 

1863  taxeradt  till  38,000  rdr.  —  Kända 
egare  äro  kapten  N.  J.  Björnberg,  på 
1820-  och  30-talen,  hr  H.  P.  Nilsson 
år  1863,  då  Vg  mtl  frälse  var  lagd  t  i 
sambruk  med  säteriet. 

Tobo,  Tohoborg  (efter  Tuneld),  mas- 
ugn uti  Tegelsraora  socken  af  Olands  hä- 

rad och  Uppsala  län,  1^2  mil  från  Danne- 
raora,  är  uppbyggd  1676  af  brukspatron 

Em.  de  Geer  vid  en  ur  Wendelsjön  fly- 
tande mindre  å;  sedermera  äro  flera  nya 

byggnader  uppförda,  och  år  1693  ny  väg 
anlagd  från  masugnen  till  Leufsta  bruk, 
hvarunder  den  lyder.  Fastighetsvärdet 

var  i  1863  års  bevillning  uppskattadt  fill 
25,000  rdr  rrat,  och  värdet  ii  vatten  och 

väderqvarn,  säg  med  ram  samt  Klgarl)0 
tegelbruk  till  14,150  rdr  rmt;  tillhöraiide 

jordegendom  är  sedan  1818  utvidgad  från 

4  till  c:a  18  mtl.  Tillverkningen  uppi^afs  af 

Tuneld  vara  på  hans  tid  en  af  de  arisen- 
ligaste  i  riket;  åtgången  af  kol  var  1857 

3,627  läster,  år  1860:  5,032  läster,  11 

t:r.  Folkmängden  vid  masugnen  var  är 

1863:  164;  uppgifves  1849  varit  vid  hela 
egendomen  854.  —  Hemmanet  Tobo,  som 
enligt  Tham  är  1  mtl  skatte,  2\\  frälse, 

men  efter  jordeböckerna  endast  V4  frälse; 
och  der  skrifves  Toboda,  är  köpt  från 
kronan  af  fadern  till  masugnens  anläggare, 
Louis  De  Geer. 

Tobräckan,  fänriksboställeaf  Vig  f"*.! 

på  Dal,  uti  Örs  socken,  Nordals  härad 

och  Elfsborgs  län,  omkring  SVj  "^''  '^'"^" 
Wenncsborg,  har  med  underlydande  ̂ !^f^ 
mtl  Tåstebyn  ett  årligt  utsäde  af  c:a  45 

tunnor,  gifvande  i  medeltal  5:te  och  6:te 

kornet;  innehafves  af  bevakningskontrol- 
lören C.  G.  Lendahl.  Före  1681  ha  Ijåda 

hemmanen  tillhört  fru  grefvinnan  Bertha 
de  la  Gardie;  blefvo  derefter  reducerade; 
Tobräckan  förmedlades  1692  från  ett  helt 

till  74  och  indeltes  1699  för  närvarande 
hemmantal  till  fändrikssäte  vid  kongl. 

Westgöta-Dals  infanteri-regimente,  Suu- 
och  Nordals  kompani.  Tåstebyn  förmed- 

lades år  1694  från  V^  mtl  till  Vg  mtl, 
indeltes  och  underlades  läurikssätet  för 

Vi  g  mantal. Tofta,  Toften  (i  jordeboken),  {Topta 

af  allmogen),  1  mantal  skatte-rushåll  uti 
Lycko  socken  af  Lilands  Södra  härad, 
Göteborgs  och  Bohus  län,  beläget  cirka 

1V4  mil  vester  från  Kongelf,  är,  —  näst 
Faleby  i  Fors  socken,  —  det  bästa  hela 
hemman  i  Bohus  län  och  utgör  med 

i  sambruk  varande  2\l  mtl,  en  egendom, 
utmärkt  icke  mindre  lör  sin  ovanligt  goda 

beskaffenhet  i  sig  sjelf  än  för  de  dera 

gjorda  anläggningar,  som  räknas  bland 

länets  yppersta;  hela  egovidden  upp- 
gifves tUl  835Vi6  tltJ.  i^eraf  177^32  ̂ "^^ 

åkerjord,  till  -/a  bestående  af  den  starkaste 
lerjord,  och  hvaraf  162  tid  till  eget  bruk 
indelade  uti  cirkulation  i  åtta  skiften; 

135^^  äng;  utsädet  uppgafs  1818  till  50 
tunnor  och  höbergniogen  till  500  skU ; 

nu  mer  uppgår  alkastuingcn  vanligen  till 
200  å  250  t:r  hvete,  80  å  100  t:r  råg, 

200  ä  250  t:r  bönor  och  ärter,  500  å 

600  t:r  korn,  2,000  å  2,500  t:r  potates 

samt  1,000  ä^  1,200  skU  klöfver  och 
härdvallshö.  År  1837  aidades  här  ett 
schäferi  af  200  st.  elektoralfår,  hvarför  en 

särskild  byggnad  är  uppförd,  äfvenledes 
finnas  stort  bränneri  i  2:dra  klassen  och 

skatt  lagd  vädermjölqvarn  för  3  par  stenar; 
enda  förmånen,  som  saknas,  är  skog.  Tofta, 



54 Tofta. Toftaholin. 

väl  bebygdt  med  vackra  trädgårdar,  tax. 
1863  ensamt  till  85,000  rdr,  och  liela 

godset  till  1-40,400  rdr  rmt;  på  egorna 
bodde  150  personer  med  28  hushåll.  — 
Den  odling  här  företogs  år  1844  af  egareu 
herr  J.  O.  Kilman,  torde  vara  förtjeut  af 
att  närmare  omnämnas  såsom  i  sitt  slag 
den  första  och  enda  i  Bohus  län:  en  grund 
vik  af  Saltsjön  om  64  tids  areal  samt  af 
en  fots  medelvatteudjup  atstängdes  från 
hafvet  förmedelst  2  sten  klädda  jorddara- 
mar,  hvilka  med  en  sammanräknad  längd 

af  1,400  fot  sammanbinda  med  fasta  lan- 
det en  midt  i  vikens  öppning  belägen 

holme,  Hjeluiö.  Höjden  af  dessa  dammar 
är  7  ä  8  fot  öfver  bottnen  och  2  dito 

öfver  högsta  vattenflod ;  bredden  i  basen 

30  ä  40  fot  och  i  toppen  4  fot.  Om- 
kring hela  den  intagna  viken  är  gräfd  en 

kanal,  värnad  af  jordvallar,  genom  hvilken 
allt  från  land  kommande  vatten  afledes 

förbi  odlingen  åt  hafvet.  Det  vatten, 
som  genom  nederbörd  eller  på  annat  sätt 

kan  samla  sig  inom  fördämningarna,  bort- 
skaflfas  genom  ett  s.  k.  Holländskt  vatten- 
uppfordringshjul,  drifvetmed  oxar,  och  som 

kan  uppfordra  lV'2  å  2  kub. famnar  vatten 
i  minuten;  odlingen  är  besådd  med  gräsfrö. 
Dylika  odliugsföretag  torde  vara  förtjenta 
af  uppmuntran  af  staten,  i  högre  grad  än 
de  mindre  lönande  mossupptagningarna. 
Gården  erinrar  genom  det  btorartade  i 
sin  anläggningsplan  samt  sin  inre  och 
yttre  borggård  om  medeltidens  herregods 
och  torde  äfven  från  urminnes  tider  till- 

hört mäktiga  män,  dock  är  ej  med  visshet 

känd  någon  egare  förrän  på  1580-talet, 
då  den  tillhörde  lagmannen  öfver  Bohus 
län,  Claus  Jenssen ;  egdes  1790  tillika 

med  ̂ /jg  mtl  Breranäs  af  grosshandlan- 
den  C.  Åkerman,  som  försåg  den  med 
byggnader  och  qvarn  m.  m.  samt  genom 
användande  af  sillgrums  till  gödnings- 

ämne bragte  jorden  i  det  bördigaste  skick; 
sedermera  inköptes  det  för  28,000  rdr 
bco  af  löjtn.  D.  H.  Kilman,  som  vidare 

inköpte  det  öfriga  af  förut  uppgifna  hem- 
mantalet. Närvarande  egaren  är  sonen, 

löjtnant  O.  J.  Kilman. 

Tofta,  en  helsobrunn  uti  Stora  Kop- 
parbergs län,  besöktes  1851  af  76  kur- 

gäster. 
Tofta,  en  socken  på  Gotland  uti  Södra 

Fögderiet,  belägen  vid  hafvet,  IV2  ™il 

8.  s.  v.  från  Wisby,  -/s  mil  från  Eskel- 
hem,  bvartill  hon  är  annex;  arealen  0,304 

qv.mil,  hvaraf  0,oi7  vatten;  fördelad  på 
11'/.,  mtl  skatte,  '/.,  krono.  —  Socknen, 
med  en  mestadels  jeran  mark  och  en  jord- 

mån af  dels  lera,  dels  svartmylla,  sand 
och  ör,  beboddes  1810  af  388  och  1865 

af  656  personer  på  144  hushåll.  All 
fast  egendom  var  i  1863  års  bevillning 
taxerad  till  263,900  rdr,  hvaraf  20,600 

rdr  för  annan  än  jordbruksfastighet.  — 
I  kyrkan  finnes  en  liksten  med  runor 
samt  flyttbara  chorbänkar,  bestående  af 

svarfvade  språtar  och  prydda  med  rund-, 
spets-  och  stickbågar;  de  inrymma  tre 
till  sex  personer.  —  Bönderna  ifrån  denna 
socken,  anförda  af  Ragnald  i  Tofta,  del- 
togo  i  striden  vid  Högebro  1287,  mot 
Wisby  borgare,  som  inkräktat  större  vidd 

af  egorna  kring  staden  äii  som  allmo- 
gen afstått  sedan  år  1159;  men  striden 

aflopp  till  böndernas  skada.  —  Ingea 
större  gård  finnes.  V-»  "itl  annex.  — 
Sågqvarn  finnes  vid  Kroks,  Ostergårda, 

Sinajärda  (Smågårda  i  jordebok.),  tuU- 
qvarn  vid  Ansarfce.  Större  byar  äro 
Krokstäde,  Naswae,  Fättinjs,  Norrgärda, 

,  Rangvallä,  vidare  finnas  Bjems,  Dyple, 
Lixarfve  och  Sallnmnds. 

Tofta,  till  1835  en  socken  i  Kinne 

valds  härad  af  Kronobergs  län,  då  för- 
enad med  Täfvelsås,  med  hvilken  den- 

!  samma  allt  sedan  1785  haft  gemensam 

'  kyrka.  Socknens  gamla  kyrka  skall  (enl. 
Wieselgren)  hafva  varit  byggd  till  en 
del  af  ett  enda  stort  askträd  och  låg  på 

säteriet  Osabys  »toftw  eller  äng  och  kal- 
lades ursprungligen  Osaby  kyrka.  Före 

sin  förening  med  Täfvelsås  innehöll  sock- 
nen 8^'3  mantal,  hvaraf  3V4  frälse, 

27i-2  krono  och  2^2  skatte.  Se  vidare 'Täjvelsås. 

Tofta,  annex-socken  till  Landskrona 
stadsiörsamlig  uti  Rönnebergs  härad  af 

Malmöhus  län,  V2  ™il  öster  från  Lands- 
krona, vid  hafvet;  areal  0,oyi  qvadr.mil 

land  =-  2,106  tid  =  11,793  qv.ref; 

13[^.  mtl;  562  inbyggare.  Mager  åker 
och  äng;  saknar  skog.  Utsädet  år  1860 

uppgifves  till  8'/o  kpr  hvete,  9  d:o  råg, 
8  d:o  korn,  7^/^  d:o  hafra,  4V2  d:0  ärter 
pr  tid;  något  rofvor  och  hvitbetor  odlas. 
—  Byar:  Tofta;  Häljarp,  uppkallad  efter 
en  drottning  Helga.  Tågerup,  ett  tegel- 

bruk.    Skola  sedan   1840. 

Toftaholm  eller  2'ofta,  fordom  Thopta, 
Thuftc.     Frälse-säteri  i  Dörarps   socken. 
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Siinnerbo  härad  och  Kronobergs  län  om 
8  ratl,  beläget  vid  stranden  af  den  stora 

sjön  Widöstern,  som  genom  Toftaän  der- 
städes  står  i  förbindelse  med  sjön  Flår, 

utgör  nu  ett  fideikommiss  inom  Bonde- 
slägten.  Säsom  den  första  kända  egaren 
till  detta  urgamla  herresäte  namnes  Sixten 

"Sixtensson  (Sparre)  i  början  af  1200- 
talet.  (Det  antages  visserligen,  att  Sparre- 
slägtens  Tofta  skulle  vara  den  nuvarande 
Tyfta  bondby  pä  Adelsön  i  Mälaren ; 
men  det  torde  vara  omöjligt  att  bevisa 
så  väl  det  ena  som  det  andra  antagandet. 
Emellertid  anföra  vi  här  efter  den  äldre 

berättelsen  Toftaholm  säsom  det  sann- 
skyldiga Sparreska  Tofta.)  Bland  de 

följande  egarne  raå  anföras:  Ulf  Am- 
björnsson (Sparre),  lagman  i  Småland, 

om  hvilken  S.  Brigitta  berättade,  att  hon 

vid  hans  dödsstund  såg  hans  själ  upp- 
fara till  himlen  såsom  en  glänsande 

stjerna.:  Carl  Ulfsson  »afl' Topthum»,  född 1317,  Svea  rikes  marsk,  död  1407  och 

begrafven  i  Wadstena,  en  af  sitt  tid- 
hvarfs  insigtsfullasta  och  inflytelserikaste 
män.  Han  förde  i  vapnet  en  gul  sparre 
i  blå  sköld;  1371  kallas  han  en  kou. 

Albrechts  rådgifvare;  såsom  en  af  exe- 
cutorerne  af  Bo  Jonssons  testamente  kora 

han  i  tvist  med  närande  konung,  och 
1397  finna  vi  honom  såsom  en  bland  de 

herrar,  hvilka  undertecknade  Kalmar- 
union. I  sin  ungdom  hade  han  blifvit 

artum  liberaliura  magister  i  Paris,  och 
Rimkrönikan  förtäljer  om  honom,  att  han 
var  den  bäste  boklärde  man,  som  man 
då  i  Sverige  fann,  kunnig  i  sju  bokliga 

konster  och  alla  lagar.  Pä  1430-talet 
finnar  man  Store-slägten  (Stenbock)  så- 

som innehafvare  af  Tofta.  Från  en  bland 

egarne  af  denna  slägt,  frih.  Carl  Gustafs- 
son, ståthållare  på  Kalmar,  indrogs  godset 

till  kronan,  emedan  han  åtföljt  konung 

Sigismund  till  Polen,  men  utlöstes  se- 
dermera af  samma  slägt.  Ar  1584  be- 

slöts, attgodset  alltid  skulle  förblifva  inom 

rätta  linien,  så  att  det  aldrig  fick  bort- 
skänkas till  niorgongåfva.  På  1600-talet 

öfvergick  Toftaholra  såsom  fideikoraraiss 

till  Bondeska  familjen,  som  ännu  inne- 
har detsamraa.  —  Vid  Toftaholm  finnes 

runstenen  J)fi  1253  i  Liljegrens  Kunurk., 
hvars  inskrift  lyder:  i!Uf.  sati.  stail.  affc.}{ 
6ru.  pur.  sin.  Sam.  Ddif.  f)aföi.  (eller 
havi)  nnt.   (animoni?)   d.  v.  s.  Ulf  reste 

stenen  efter  sin  broder  Fadnr  (Far);  Gud 

hafve  sjäh;n!  och  när  så  väl  Ulf  som 

Fader  äro  inom  Sparreslägten  ofta  före- 
kommande namn,  anser  Wieselgren  detta 

som  ett  nytt  bevis  derför,  att  denna 
slägt  från  urminnes  tider  egt  godset.  — 
Andra  läsa  Fava.  —  Detta  ansenliga  gods, 
som  jemte  underlytlande  gårdar  omfattar 
nästan  hela  Dörarps  socken,  eger  i  sig 
sjelft  icke  blott  en  vacker  natur,  utan 
äfven  en  tämligen  bördig  jordmån;  men 

detta  framträder  så  mycket  mer  påfallan- 
de för  ögat,  som  hela  den  onigifvande 

trakten  just  är  utmärkt  för  motsatta  egen- 
skaper. När  man  nalkas  Toftaholm  från 

söder,  är  det  med  en  verklig  känsla  af 

lättnad  man  leranar  bakom  sig  de  ängs- 
liga sandfälten  och  ljunghedarna,  för  att 

i  stället  låta  blicken  hvila  på  små  vackra 

ängar  med  vänliga  utsigtcr  öfver  blom- 
stcrklädda  kullar  och  björklundar,  under 
det  sjön  AVidöstern  här  och  der  tittar 
fram  och  förlänar  det  hela  en  god  del 
af  dess  tilldragande  kraft.  Sjön  omgifves 
väl  ej  af  några  betydligare  höjder,  och 
de  med  barrskog  tätt  beväxta  stränderna 
förefalla  något  enformiga;  men  så  mycket 
mer  pittoreska  uppspringa  de  öfver  sjön 

spridda  holmarne  med  sina  mörka  barr- 
trädsdungar. —  Den  gamla  mangårds- 

byggnaden, ett  stort  trähus  af  ektimmer, 
nedbrann  i  början  på  1830-talet,  och  nå- 

gon ny  har  sedermera  icke  blifvit  upp- 
byggd, utan  begagnas  i  stiiUet  de  begge 

från  fordora  qvarstående  flyglarna.  En 
vacker  trädgård  pryder  stället;  men  det 
icke  obetydliga  bibliotheket,  som  förr 
fanns  här,  nedbrann  tillika  med  gamla 

byggningen.  —  Vid  Toftaholm  finnas  en 
mjölqvarn  med  fyra  par  stenar,  sågverk 
med  två  blad,  och  egde  egendomen,  obe- 
räknadt  de  underlydande  hemmanen,  år 
1863  ett  tax.-värde  af  112,900  rdr.  — 
Om  de  gamla  fornminnen,  som  finnas 
härstädes,  såsom  Tofta  skans.  Fickakors 
m.  m.,  har  blifvit  nämndt  under  artikeln 
Dörarp,  Vid  gården  skall,  enligt  Afzelii 

Sagohäfder,  förvaras  en  målning,  förestäl- 
lande Katharina  Stenbock,  Gustaf  I:s 

tredje  gemål,  som  af  några  uppgifves 
vara  född  på  denna  gård,  å  hvars  bänk 

i  sockenkyrkan  Stenbockska  ättens  skölde- 
märke äfven  finnes  uthugget. 

Toftaholm,  gård  uti  Malmöhus  län, 
Örtofta  socken  af  Harjagers  härad,  1  mil 
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från  Lund,  nära  jernvägsstatiouen  Ör- 
tofta,  består  af  JM  2 — 5  inom  Örto/ta 

by,  1  ratl  frälse,  saramanlatjda  och  be- 
byggda 1852  af  egaren  till  Ortofta  säteri, 

ryttm.  grefve  H.  Diicker;  har  en  areal 
af  325  tid;  utsädet  är  144  t:r;  tax. värdet 

är  102,800  rdr;  årliga  arrendet  2,800  rdr. 

Tofteryd,  en  socken  uti  Jönköpings 

län,  belägen  é',/,  mil  söder  från  Jönkö- 
ping, gränsande  i  öster  till  Svenanim,  i 

söder  till  Fryeled  och  Hagshult,  i  vester 
till  Åker,  i  norr  till  Rvarum,  med  en 

areal  af  22,883  tid,  fördelade  på  21  V» 

mtl,  hvaraf  14%  skatte,  3'/4  krono,  S*/., 
frälse  inom  Östbo,  bebodda  af  1,485 

personer,  och  3%  mtl  skatte  (','4  mtl 
Henriksho,  1  mtl  Hult,  1  mtl  Skoij,  '/•> 
Snuddebo,  1  Tori'),  utgörande  AVestra 
härads  skate  af  Svenarums  socken.  Jord- 

månen är  mest  sand  och  saudniylla  i 

blandning  med  mojord  eller  rödalf;  i 
Lagadalen,  der  vidsträckta  sandnioar  med 
förträfflig  skog  möta,  består  jorden  mest 

af  fin  sand  eller  s.  k.  mjelljord,  som  är 
föga  gifvande.  Af  sänka  marker  finnas 

en  betydlig  mängd,  de  flesta  odlingsbara, 

slättmossar  öfver  allt,  men  ingen  af  sär- 
deles storlek.  Största  sådden  är  af  livit- 

hafra,  blandsäd,  litet  korn,  något  höstråg, 

sällan  ärter,  mycket  potates;  odlingen 

har  på  40  år  nära  fördubblat  skörden. 
Nästan  hvar  bonde  har  sin  smedja  samt 

gör  och  beslår  skrindor  till  salu.  Af 

sjöar  finnas  •'ijöar^di-,  '/.^  mil  lång,  74 
bred,  Linusjön  och  Groasjön,  vid  hvars 

vestra  strand  TtjpJia  ainjKstijoUd  växer. 
Mårdar  och  gräflingar  finnas,  örnar  och 

rapphöns  äro  sedda;  åren  1823 — 25  fån- 
gades inom  pastoratet  27  vargar  och  41 

räfvar,  ändå  fälldes  1827:  125  husdjur 

af  odjuren.  All  fast  egendom  tax.  1863 
till  632,900  rdr  rmt,  hvaraf  65,100  rdr 

för  verk  och  lägenheter.  —  Folkmäng- 
den, som  år  1810  var  1,088,  hade  1860 

uppgått  till  1,708  personer.  Socknens 
drygaste  onus  är  väghållningen.  Här 

finnas  14  soldattorp,  63  dagsverkstorp, 

28  backstugor,  6  qvarnar  och  3  sågar. 

—  Kyrkan,  prydlig  och  smakfull,  57 'A 
aln  lång,  26%  bred,  är  invigd  1838. 

Tofteryd  utgör  med  Byarurn  och  Bons- 
torp  ett  konsistorielt  pastorat  af  2:dra 
klassen  i  WexiÖ  slift,  beläget  9  mil  från 

stiftsstaden.  Såsom  förste  kyrkoherde 

nämues  Haqvinus  de  7ojit/iri/d  år  1307; 

om  den  3:dje  i  ordningen  Hr  Anders 
förmäler  sägnen,  att  han  och  en  bonde 

Jon  gått  mot  Danskarne,  anförda  af  en 
Fransos,  som  sköts  af  Jon;  åkern,  der 

han  stupatle,  heter  ännu  Fransosen.  Af 
sednare  må  näranas  Pehr  Ekmark  1777, 

död  1802,  prosten  Jonas  Lagergren  (i 

Tofterup),  som  lemnat  värderika  samlingar 

öfver  sin  landsorts  minnen,  f  1833.  Barn- 
uniiervisningen  bestrides  gemensamt  med 

annexet  Bonstorp  uti  en  flyttbar  folk-  och 

en  småskola  på  3  skolrotar,  för  378  skol- 
barn. För  fornforskaren  må  nämnas,  att 

inom  pastoratet  gifves  knappt  något  hem- 
man, som  icke  har  på  sina  egor  en  eller 

flera  fornlemningar,  bestående  af  ofierhäll, 

griftrör,  runda  stcnsättningar,  resestenar 
m.  m.;  se  härom  Allvins  beskrifning  af 

Östbo  härad,  sid.  40  och  46.  V4  niil 

från  gården  Torp,  på  hemmanets  skog, 

ligger  ett  högt  sönderrasadt  berg,  af  all- 
mogen kalladt  Lajabenj  (på  ortens  dia- 

lekt fala  btrijet);  der  uti  finnes  en  grotta 

med  ett  hedniskt  offerbord.  Vid  gäst- 

gifvarcgården  och  regiments-mötcsplatsen 
Skillingaryd  är  fäst  ett  historiskt  minne, 
i  det  att  derifrån  bars  Sten  Sture  d.  ä. 

af  allmogen  till  Jönköping,  sedan  han 
fått  förgift.  Större  gårdar  äro  säterierna 

Sjiirijd  och  Mölnarp,  GdtJiastroms  jern- 

bruk ;  för  öfrigt  må  nämnas  V',  mantal 
Apelå.-i,  V4  Elfjawo,  V->  Frästas,  \  Hohaa 
Tnilit.-bost.  —  Tofteryd  prestgård,  1  mtl. 
Af  hemman  förekomma  Bolnilt,  Ekhult, 

Liitiieri/d,  Faktor p ,  Fr;itbo,  Studstorp 
m.  fl.  —  Adress:    Jönköping. 

Toftnäs,  Tofletms,  ett  mtl  fr.-säteri 
i  Bolrasö  socken,  VVestbo  härad,  Jönkö- 

pings län,  vackert  beläget  på  en  i  sjön 
Bolmen  utskjutanie  halfö,  vid  gränsen 
mot  Dannäs  socken.  Egendomen  har 

goda  egor  med  småväxt  och  obetydlig 

skog.  Den  tillhörde  år  1500  Sten  Sture 

den  äldre  och  har  i  sednare  tider  till- 

hört assessor  D.  Drefling,  adlad  Lilljcu- 
berg,  från  hvars  >lägt  den  gått  i  arf  till 
frih.  J.  G.  Palmqvist,  efter  hvilkens  död 
1861  gården  tillföll  hans  son,  f  d.  löjtn. 

frih.  C.  M.  N.  Palmqvist.  År  1863  var 

gården  åsätt  ett  tax. värde  af  24,000  rdr. 

Tofvatorp,  gård  uti  Westergötland. 
skall  enligt  folksägnen  ha  namn  af  kung 
Tofve;  men  A.  A.  Afzelius  håller  före, 
att  namnet  förvarar  minnet  af  Tofve  Jarl, 

\Valgötesson,soraraed  trogen  vänskap  och 
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tappre  AVcstgötar  bidrog  att  sätta  Sveu 
Estridssou  pil  Danmarks  tliron. 

Tofvehult,  masugn  i  Westrums  soc- 
ken af  Södra  Tjust  härad  och  Kalmar 

län,  uppgafs  1818  förtära  årligen  öfver 
1,000  läster  kol.  Här  finnas  iifven  ett 
flerbladigt  sågverk  samt  liidergarfvcri; 
hörcr  till  Fogelviksgodset. 

Tofverum,  en  säteri-  och  bruksegen- 
dom uti  Lock  ne  vi  socken  af  Södra  Tjust 

härad  och  Kalmar  län,  belägen  mellan 
Westervik  och  Wimmerby,  vid  stora  s.  k. 

Kalmar-vägen,  %  "lil  söder  från  kyrkan, 

som  ligger  2V'2  »»il  ̂^i''''»  Wimmerby,  med 
smakfull  manbyggnad,  jämte  stor  och 
präktig  trädgård  med  orangeri  samt  en 
ofantlig  park,  beväxt  dels  med  vilda,  dels 
planterade  löfträd  af  olika  slag ;  genom 
parken  löper  en  för  några  och  40  år 
sedan  anlagd  och  murad  kanal,  som  leder 

vattnet  frän  den  i  en  halfcirkel  trädgår- 
den och  parken  omgifvaude  sjön  Yxern. 

Stångjernsbruket  och  Sporrbacka  masugn 
äro  anlagda  åren  1744  och  1746  af 

öfverstc-löjtn.  Steph.  Kliugspor;  det  förra 
har  en  hammare,  2:ne  härdar  samt  blås- 

maskin, spiksmedja  med  2:ne  spikr  och 
eu  räckhammare,  äfvensom  mjölqvarn  med 
2  par  stenar.  Säteriet  tillhörde  år  1685 
löjtn.  L,  Enhörning,  och  jämte  bruken 
år  1818  brukspatron  Carl  Sten,  1829 
lagmannen  Granschough,  eges  numera 
af  brukspatron  B.  De  Marc.  Ar  1818 
egde  säteriet,  1  mtl  frälse,  10  tunnors 
utsäde,  medelmåttigt  höbol  och  hjelplig 

skog,  var  år  1863  åsätt  ett  bevillnings- 
värde  af  65,000  rdr.  Tofverums  bruk 
med  Sporrbacka  masugn  var  tax.  till 
21,000  rdr;  underlydande  äro  17$  mtl 

skatte,  ̂ i\  frälse,  Fängebo  mjöl-  och  såg- 
qvarn ;  på  Tofverums  egor  finnes  ång- 
bränneri.  Vid  torpet  Solfall  å  Tofverums 
egor  är  en  märkvärdig  gryta  eller  håla, 

kallad  Silfverber-gei,  ett  forntida  tillhåll 
för  röfvare  och  tjufvar. 

Tolarp  eller  Tovarp,  ett  mtl  säteri 
i  Svenarums  socken,  Westra  härad  af 

Jönköpings  län,  blef  skatte  år  1770.  — 
Såsom  egare  uppgifvas:  kommendanten 
i  Kalmar,  öfverstelöjtn.  Erik  Axelsson 

Hillebard  på  1650-talet;  löjtn.  Conrad 
von  Gerdten,  som  fick  egendomen  med 
sin  hustru,  född  Hillebard,  hvarefter  den- 

samma stannade  inom  von  Gerdtenska 

familjen  under  1700-talet;  1828  uppgafs 
VIT. 

såsom  egare  löjtnanten  Lars  Linroth  och 
1846  landtmätaren  Tellander  utom  till 

','4,  som  tillhörde  brukspatronen  Killan- 
der.  Ar  1863  var  gården  delad  i  sjutton 
lotter,  hvilka  tillhörde  bönder. 

Tolarp,  ett  mtl  frälse  i  Järstorps 
socken,  Tveta  härad  och  Jönköpings  län, 

tillhörde  på  1740-talet  lagmannen  Ake 
Soop,  sedermera  efter  hvartannat  herr 

J,  Auselms,  krigsrådet  C.  Soop,  hofrätts- 
rådet  A.  Auselius,  år  1863  uppgafs  så- 

som egare  hr  O.  W.  Kruckenberg.  Egendo- 
men, som  har  en  ganska  vacker  åbyggnad, 

var  sistnämnda  år  taxerad  till  35,000 
rdr  rrat. 

Tolarp,  ett  mtl  krono  i  Ödestugu 
socken,  Westra  härad  och  Jönköpings 

län,  nu  majors-boställe  vid  Jönköpings 
regemente,  namnes  första  gången  1429, 
då  »Thordatorp»  af  Bengt  Sture  a  Vapn 

skänkte  stället  till  Nydala  kloster.  Wiesel- 
gren  omtalar  att  öfverstclöjtnanten  C.  J. 
von  Holthusen  öster  om  gården  upprest 
en  minneshäll  öfver  sig  med  följande 
inskription  på  vestra  sidan:  «C.  J.  von 
Holthusen.  Kidd.  reste.  sten.  1767.  sedan, 

han.  med.  egen.  kostnad,  förvandlat,  en. 
ödeplan.  till.  värdigt,  säte.  för.  sig.  ok. 
efterkommande,  inom.  ett.  år.  hvad.  under, 

at.  tuseu.  förvandlat.  Agnefit.  inom.  flera.» 
På  östra  sidan  läses:  »Missunna,  ej.  denna, 
sten.  få.  vara.  hela.  dess.  ärsättning.  ok. 
belöning.»  Gården  var  1863  tax.  till 

27,000  rdr  rmt. 
Toleforss  eller  Thorjors,  ett  och  V2 

mtl  frälse-säteri  uti  Kärna  socken  af  Hane- 
kinds  härad  och  Linköpings  län,  beläget 

V2  iiiil  fi'än  kyrkan,  som  ligger  ̂ /g  mil 
från  Linköping ;  är  ursprungligen  ett 
gammalt  odalhemmau  Tolarp,  1  mtl,  som 
utbyttes  från  kronan  1614  af  Franz 

Krusbjörn,  och  sedan  tillföll  biskop  Enan- 
der  samt  '  '.^  ̂^^^  Bjiirkarp,  som  tillköptes 
1676  af  Enanders  enka  Brita  Gyllen- 
adler.  Sedermera  har  egendomen  tillhört 
mågarne  majoren  Z.  Klingenstjerna  och 
kapten  H.  v.  Stegling,  hvarefter  den  dels 
genom  arf  dels  genom  köp  tillföll  den 
sistnämndes  måg  kanslirådet  E.  v.  Roland 
och  är  1760  öfverstelöjtn.  S.  Kliugspor, 
såldes  1783  till  grefvinnan  Douglas  född 
Dohna,  urfdes  efter  henne  1797  af  dottern 

gift  med  kapten  J.  Ehrenborgh,  efter 
hvars  död  1815  den  tillskiftades  deras 

yngre  son  sedermera  majoren  Gustaf  D. 
8 
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Ehrenborgh,  som  år  1829  åter  sålde  den 
till  sin  moder  grefvinnan  W.  Ehrenborgh 
och  syster,  fröken  Beata,  hvilken  sednare, 
ensam  egarinna  efter  modrens  död  1839, 

sålde  egendomen  1852  till  handelsman- 
nen J.  G.  Westman,  hvars  son  nuvaran- 

de egareu  G.  Reinhard  Westman  ärfde 
den  1857.  Säteriet,  som  år  1760  egde 
30  t:rs.  år  1818:  50  t;rs  utsäde,  till- 

räckligt höbol,  hjelplig  skog,  gammal 
manbyggnad  af  trä,  2  våningar  hög, 
ansenlig  trädgård  och  4  underlydande 
torp,  tax.  1863  till  70,000  rdr;  derunder 

lyda  och  brukas  Stora  Forssa  i  Eappe- 
stads  socken,  3'/o  säteri  och  skatte  samt 
1  hemman  Olstorp  i  Ledbergs  socken, 
dessutom  är  invid  gärden  vid  kapellsån 
uppförd  en  ny  skattlagd  mjölqvarn  med 
3  par  stenar  och  grynverk. 

Tolerud,  ett  frälse-säteri  af  V.,  mtl, 
uti  Huggenäs  socken  af  Näs  härad  och 

Carlstads  län,  kalladt  på  1400-talet  Thor- 
daryd,  då  det  anslogs  till  kyrkan  och 
de  fattiga;  tillhörde  i  medio  af  1600- 
talet  Nils  Knutsson,  en  son  till  Knut 
Roos  och  Anna  Carlsdotter,  sedermera 

den  under  art.  Huggenäs  omnämnde  märk- 
lige Anders  Lennartsson  Svenske,  år  1815 

namnes  som  egare  inspektor  Eosenqvist. 
För  närvarande  eges  V4  mtl  ined  qvarn 
för  2  par  stenar,  tax.  till  21,000  rdr, 
under  i  samma  socken  belägna  Svinstad 
eller  Carslund. 

Tolfforss,  jerubruk  uti  Wahlbo  soc- 
ken af  Gestrikland  och  Gefleborgs  län, 

beläget  i  socknens  norra  del,  1  mil  frän 
kyrkan,  V4  mil  från  Gefle  stad,  inom 
Backa  och  Sätra  byars  områden  vid  den 
s.  k.  Gafle-  eller  Stor-ån,  der  densamma 
utgör  gränsen  mot  Hille  socken,  skall 
erhållit  namn  deraf,  att  ån  bildar  här 

tolfte  forssen  frän  dess  utlopp  ur  Stor- 
sjön vid  Forssbacka.  Bruket  skall  be- 
stått i  äldre  tider  af  3:ne  hammare,  hvaraf 

den  ena  var  anlagd  år  1636,  och  som 
innehades  af  borgare  i  Gefle,  hvilka  der 
för  det  mesta  ornräckte  det  grofva  från 
bergslagen  hitförda  stångjernet.  Dess 
första  privilegium  är  dock  af  d.  17  Dec. 
1644,  utfärdadt  å  en  masugn  och  en  ham- 

mare med  2  härdar,  hvilka  verk  anlades  på 
norra  sidan  af  ån  —  de  gamla  lågo  på 
södra  —  af  borgmästaren  i  Gefle  Elias 
Persson,  borgaren  Rasmus  Carlsson  och 
faktorn    i    Söderhamn    Johan   Eskilsson. 

Sedermera  har  bruket  under  tidernas  lopp 
och  i  olika  egares  händer,  såsom  Joachim 

Strokirk  på  1650-talet,  amiralitets-fiska- 
len Maihias  Broek  1752,  haft  en  olika 

smidestillverktting  från  1,300  sk-fi  till 
2,400  sk/^  i  2  smedjor,  hvardera  med 
2:ne  härdar,  1  hammare,  hvilket  sednare 
bestämdes  genom  bergskollegii  utslag  af 
den  24  Oktober  1839;  men  som  1858 
nedsattes  till  halfva  beloppet,  hvilken 

privilegierade  tillverkningsrätt  ännu  qvar- 
står,  då  den  genom  kongl.  kungörelsen 
al  d.  27  April  1846  medgifua  oinskränkta 
smidesrätten  här  ännu  icke  är  begag- 

nad. Fordom  har  tackjernet  erhållits  dels 

från  egen,  dels  från  Hilleviks  och  Niss- 
hytte  masugnar,  nu  mer  begagnas  endast 
det  tackjern,  som  af  egna  malmtillgångar 
från  Bispbergs  stora  jerngrufva  samt  af 
Norbergs  malm  tillverkas  vid  den  under 
bruket  hörande  masugnen  Nisshyttan  i 
Dalarne,  från  hvilken  efter  Gefle-Dala 
jernvägs  anläggning  transporten  blifvit 
betydligt  underlättad,  då  Korsnäs  station 
endast  ligger  4  mil  derifrån.  En  kongl. 
resolution  af  d.  2  April  1812  medgifver 

äfveu  rättigheten  att  tillverka  skepps- 
ankare, roderjern  och  siångjernsvefvar. 

—  Bruket  med  prydlig  åbyggnad  och 

trädgård  var  1863  jemte  mjöl-  och  såg- 
qvarn,  tak-  och  murtegelsverk  tax.  till 
54,500  rdr;  under  bruket  lydande  hem- 

man, utgörande  103'/i6  öresland  inom 
Wahlbo,  taxerades  till  416,590  rdr  rmt. 
dessutom  höra  hit  24  öresl.  inom  Hille 

socken;  fiskrätt  egas  uti  2:ne  ålhus  och 
2:ne  skattlagda  laxkar.  Närvarande  egare 
äro  hofjägraästaren  C.  G.  Söderhjelms 
arfvingar.  Afven  torde  brukets  inspektor 
C.  F.  Björkman,  som  gjort  sig  känd  både 

hos  vetenskapliga  auktoriteter  inom  fäder- 
neslandet och  i  utlandet,  såsom  mete- 

orologisk observatör,  vara  förtjent  af  att 
omnämnas;  han  dog  här  nyårsaftonen 
1865. 

Tolfmilsskogen,  en  skog  i  Wärmland, 
börjar  söder  om  Håfvelsrud  och  sjön 
Wällen  i  Eda  socken  samt  sträcker  sig 

genom  Gunnarskog,  Fryksände,  Ostmark, 
Ny  ochDahlby;  fordom  utbredde  den  sig 
till  Klarelfven  i  öster  och  Glommen  i 

vester,  men  har  i  sednare  tider  genom 

derstädes  bosatta  J'innar  blifvit  smånin- 
gom förminskad  genom  svedjande  och 

rödjande. 
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Tolfsbo,  Tholsbo  (i  jordeboken),  en 

bergsmanshammare  uti  Söderbärkes  soc- 
ken af  Westerbergslags  fögderi.  Stora 

Kopparbergs  län,  vid  1  härd  och  1  ham- 
mare, har  haft  200  sktl  stångjernsmide, 

numer  oinskränkt,  samt  masugn.  Tolfsbo 

jerngrufva  är  den  betydligaste  i  sock- 
nen; .nalmen  är  godartad,  svartgrå,  grof- 

grynig  och  magnetisk,  i  gångarter  af 
kalk,  gliraraer  och  hornblendc.  Tolfsbo 
smedja  taxerades  år  1863  till  1,200 
rdr  rmt. 

Tolfta,  annex-socken  till  Wesslands 
pastorat,  belägen  uti  Orbyhus  härad  af 

Uppsala  län,  b^j^  mil  n.  u.  v.  från  Upp- 
sala, på  ömse  sidor  om  Tierpsåns  mel- 

lersta lopp;  areal  24,856  tid,  hvaraf 
116  tid  vatten;  35 V^  mtl,  deraf  29V6 
skatte,  1  krono,  4V4  frälse;  c:a  1,390 
inbyggare,  984  år  1863.  Ans  stränder 
äro  temligcn  jemna,  här  och  der  sänka; 
den  bebyggda  delen  föga  bred,  omgifves 

af  en  något  bergländig  skogsbygd.  Eå- 
dandc  jordmån  sandblandad  lera  och 

mojord;  näringarne  åkerbruk,  bergs- och 
skogsbruk  samt  båtfart.  Tax. värdet  är 
637,300  rdr  rmt.  Tolptakirkiu  namnes 
år  1314  såsom  hörande  till  provinsen 
Wendil.  Kyrkan,  af  gråsten,  är  gammal. 
Vid  Gillberga  lära  finnas  stensättniugar 
och  en  runsten.  Här  märkes  Ströms- 
bergs  bruksegendom,  som  upptager  18 
mtl  af  socknens  hemmantal.  —  1  mtl 

Skällbo  är  länsmansboställe.  —  Byar  äro 
3V3  sk.  Norrbij,  4  sk.  Dökarby,  4  sk. 
Rocknö,  5V2  sk.  Sjukarby,  3  sk.  Wall- 

skoga,  ̂ ^j.^  fr.  Bro,  2^!^  sk.  Ersta,  2  sk. 
Gillberga.  —  Adress:  Tierp. 

Tolg,  en  socken  i  Norrvidinge  härad 
och  Kronobergs  län,  utgör  tillsammans 
med  annexförsamlingarue  Tjureda  och 
Asa  ett  konsistorielt  pastorat  af  l:sta 

klassen.  Moderförsamlingen  Tolg  be- 
gränsas i  norr  af  Asa  och  Ramqvilla, 

i  vester  af  Berg,  i  söder  af  Söraby  och 

Tjureda  och  i  öster  af  Dref  och  Horna- 
ryd.  Socknen,  som  består  af  36V8  "itl, 
hvaraf  12  mtl  frälse,  4%  krono  och 
I9V4  skatte,  hade  1805  en  folkmängd 
af  1.172,  1850  af  1,449  och  1864  af 
1,575  personer.  Folkundervisningen  för 
de  omkring  250  i  skolåldern  varande 

barn,  bestreds  1862  uti  1  flyttande  folk- 
och  2  småskolor.  —  Kyrkan,  som  ligger 
på  ett  afstånd   af  2%  mil  från  Wexiö, 

tillbyggdes  på  1760-talet  och  håller  48 
alnar  i  längd,     18  i  bredd.     Den    skall 
vara  försedd  med  ett  synnerligen  vackert 
slagur.    Kyrkan  »in  Tolghew  fick  genom 
testamente  år  1282  af  Wärendslagman- 
nen  Folke  Karlsson  (Puke)  »agrura  Brun- 
stathic»,  som   lades  under  prestbordet.  — 
Rådande  jordmånen  är  mulljord,  på  några 
ställen  grusjord  och  lera;    på   ett  ställe 
finnes  ett  mindre  kritlager.  Jordens  be- 

skaffenhet   är    sålunda    bättre  än  på  de 
flesta    ställen   i   Småland.      Den    odlade 

jorden  uppgafs  1860  till  1,250  tid  med 
ett  årligt  utsäde  af  1,915  t:r;    den  na- 

turliga ängen   beräknades  till   2,6u0  tid 
och    samtidigt   vinterföddes   144  hästar, 
1,020  nötkreatur,  GOO  får  och  200  svin. 

Af    socknens    tolf   sjöar   äro   Tolg-  och 
Asasjöarne    samt    Öjaren  de  största,  de 
öfriga  helt  små;   tre  sjöar  föra  myrmalm; 

Lidqvarns  å  flyter  genom  socknen,  hvil- 
ken  jemväl  genomstrykes  af  flera  bergs- 

sträckningar.   Barrskog  finnes  tillräcklig 
för  behofvet.     Boskapsskötseln  intar  ett 
framstående    rum    bland  ortens  närings- 

grenar.    Vid  Tolgs   kyrka   hade   Wexiö 
stads    borgare   rätt  att  hålla   tre    mark- 

nader årligen  ända  till   1721,  då  mark- 
naderna pä  stadens  begäran  flyttades  til 

Dädesjö.  —  Nära  Tolgs  by  på  en  höjd, 
kallad    Lundabacke,    finnas    en    mängd 
stensättningar,    somliga     säga    efter    en 

gammal  tingsplats,  andra  att  kyrkan  ur- 
sprungligen blifvit  anlagd  härstädes,  men 

folktron  är  att  den  ej  kunnat  fullbordas, 
emedan  hvad  som    blifvit    uppbygdt  på 

dagen  nedföll  igen  om  natten.     Vid  en 
mosse  i  grannskapet  af  Odetofta  by  finnas 
tre    källor,    kallade    »Barnabrunnarnc), 
emedan  allmogen    plägar  der  bada  sina 
barn  för  att  bota  vissa  sjukdomar;  efter 
badet  offras  slantar  i  källorna.  —  Linné 

uppgaf  att  härstädes  den  tiden  fanns  en 
helsobrunn.  —  I   Elgaryd    var    skalden 
P.  Elgström  född  af  bondeföräldrar  jul- 

afton år  1781.  Han  har  gjort  sitt  namn 
fördelaktigt  känd  genom  sina  uppsatser 
i  tidskrifterna  Phosphorus,  Polyfem  och 
Atterboras  poetiska   kalender  under  den 
häftiga  litteraturstriden  i  början  af  detta 
århundrade.  Bland  kyrkoherdar  härstädes 

vilja  vi  endast  nämna  den  bekante  riks- 
dagstalaren, statsrådet  och  biskopen  Chri- 

stopher  Isak  Heurlin,  som  från  sin  lek- 
torsbefattning i  Wexiö    förflyttades    hit 
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1822,  hvarest  hau  qvarstanuade  till  år 
1829,  då  han  såsom  doraprost  återvände 
till  stiftsstaden. 

Bland  byar  och  gårdar  må  nämnas: 

Tolj,  5'/^  ratl,  deraf  IV^  mtl  utgör  pa- 
storsbost.,  hvartill  äfven  hör  1  mtl  Alf- 
vaskog  och  sk. rätten  af  ett  storahemman; 
Tolggården  tros  af  kon.  Waldemar  hafva 

blifvit  skänkt  till  Wexiö  domkyrka  så- 
som försoning,  derföre  att  hau  uppbränt 

densamma;  '/o  ™tl  Tolg  Hällabol  är 
länsmansbost.;  Holkastorp,  SVg  mantal, 

hvaraf  ̂ /g  uts.  är  kapellausbost.  för  kom- 
ministern i  Tjureda  och  */.,  mtl  fält- 

väbelsboställe;  Bråna,  2','.,  mtl,  Käll- 
recla,  3  mtl,  hvaraf  V'.,  förarebost.  och 
%  mönsterskrifvarebost.;  Ödetofta,  4% 

mtl,  hvaraf  V'.,  trumslagareboställe.  Öde- 
tofta förekommer  i  gamla  handlingar 

under  namnet  Ödetomta,  såsom  då  rid- 
daren Llf  Ambjörnsson  1335  tillbytte 

sig  Anund  Finvidssons  gärdar  derstädes, 
värderade  till  200  mark,  och  då  Nils 
Thuresson  äfven  förvärfvade  sig  gods 
derstädes  genom  byte  år  1344.  Andra 

boställen  äro:  ̂ /o  Gynkelstorp  sergeants-, 
\/.,  Kråkerås  förare-  och  'Vg  Nöbbeled 
raönsterskrifvareboställe. 

Tollarö,  ett  hälft  mtl  frälse  uti  Bo 

socken,  Wermdö  skeppslag  och  Stock- 
holms län,  vid  Dufnäsfladan,  1  mil  från 

hufvudstaden,  tillhörde  1741  Psilander- 
hjelm,  lydde  1772  ech  1825  under  Boo 
säteri,  egdes  1831  af  Malm,  1849  af 
Frestadius,  1863  af  kammarherren  A.  v. 
Franken;  är  åsätt  i  1863  års  bevillning 
ett  värde  af  70,000  rdr  rmt. 

Tollare  egendom  uppgifves  till  1  mtl 
fr.  med  en  areal  af  öfver  550  tid,  deraf  130 
tid  åker,  äng,  trädgård,  besådda  beten,  2 
tid  hustomter,  det  öfriga  består  utaf  2:ne 

mindre  insjöar,  parker,  beteshagar,  od- 
lingsmark och  skog,  till  både  afsalu  och 

gårdens  behof.  Åkern  är  på  de  sista 
o  åren  till  största  delen  nydikad  samt 
öfvergödd  på  sina  ställen  med  ända  till 

120  parlass  ladugårdsgödsel  pr  tid,  dess- 
utom har  användts  för  4,000  rdr  guano, 

latrin  samt  annan  gödsel  frän  Stockholm. 
Trädgärden  har  öfver  170  de  utsöktaste 

fruktträd,  öfver  360  st.  bärbuskar,  vin- 
kast, ra.  ra.  Parken  vidsträckt  och  ro- 

mantisk, med  en  mängd  gångar,  broar 
samt  trappor  ledande  upp  till  herrliga 

utsigter.     Dessutom    finnas  tempel,  ber- 

ceauer,  eremitage,  en  inredd  ihålig  ek, 
vattenfall,  badhus  ra.  m.  Manbyggnaden 
under  plåttak,  med  balcon,  innehållande 
7  rum  i  hvardera  våningen,  och  hvaraf 
salongen  är  13  alnar  17  tum  läng,  11 

alnar  17  tum  bred,  har  en  dyrbar  en- 
gelsk spis  af  carrararaarraor,  med  in- 
murad trumeau  uti  ett  glas.  Två  flygel- 

byggnader äro  sammanbundna  med  man- 
byggnaden genom  kolonner  under  plåttak. 

Yid  sjön  finnes  ryralig  tvätt-  och  bagar- 
stuga i  en  byggnad  ornerad  i  vacker  stil. 

Ladugården,  inredd  för  30  kor  särat  20 
får,  med  foderbord  och  rännor,  har  vat- 

tenledning samt  vattenuppfordringsverk 
af  jern,  dessutom  rör  och  källare  för 
tillvaratagande  af  urinen.  Eii  pavillon 
finnes  nere  vid  segelleden,  med  4  rum 
och  kök  ra.  m.  Jordbruket,  stäldt  på 
ladugårdsskötsel,  inbringade  1862  för 
5,257  rdr,  hvarifrån  afgår  onera  och 
gårdens  skötsel  1,100  rdr  rmt.  Skörden 
var  15  t:r  hvete,  38  t:r  råg,  120  t:r 
hafra,  76  t:r  potates,  181  parlass  hö. 

ToUstad,  Westra,  eller  Tolffstad,  en 
socken  uti  Lysings  härad  af  Linköpings 

län,  2^8  loil  fi'åii  Wadstena,  6  mil  från 
Linköping,  begränsas  i  vester  af  Wettern ; 
areal  0,3o3  qvadratmil;  18  mtl  skatte,  9 

mtl  krono;  omkring  790  inbyggare.  — 
Södra  delen  ända  till  Ombergs  fot  slätt- 

land med  styf  och  bördig  lera  till  jord- 
mån, till  mindre  del  sandör,  det  mesta 

här  är  åker;  i  nordvest  är  den  stora 

Dagsiaåssen  af  l,864yg  tids  vidd,  gif- 
vande  upphof  åt  Alebäcken,  hit  hör 
äfven  V4  niil  af  Ombergets  södra  del; 

nordligast  det  vidsträckta  lerskifl"erlager, 
hvars  utseende  förskaffat  det  namnet  Mull- 
skräerna.  Hufvudnäringen  är  åkerbruk, 

med  någon  boskapsskötsel  och  bränvins- 
bränning;  brukligaste  sädesslag  är  korn ; 
fiske  idkas  i  Wettern;  från  Hästholmens 

hamnplats  utföres  socknens  produkter. 
—  Socknen  är  bland  de  första  orter  som 

nämnas  i  vår  historia  efter  kristendo- 
mens spridande  i  landet,  i  det  konung 

Sverker  år  1156  mördades  mellan  Ale- 

bäck  och  ToUstad,  vid  färden  till  jul- 
ottan,  och  Alvastra  klosters  stiftande  på 
1140-talet.  Kyrkan  är  nu  orabyggd  på 

1840-talet  och  uppförd  af  huggen  kalk- 
sten. I  sakristian  förvaras  teckning  af 

garala  kyrkan.  Socknen  utgör  ensamt 

ett    regalt    pastorat;    eger  en  fast  folk- 
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skola  från  1846.  Frän  egaren  af  Pika- 

torp är  testamente  (af  år  1864)  till  skol- 
lärarelönens förbättrande  och  inköp  af 

biblar  etc.  —  Tollstad,  1  lutl  krono, 

prestgärd.  —  Till  foruleraningar  räknas, 
utom  ruinerna  vid  Alvastra,  spfir  efter 

förskansningar  vid  Hästholmen.  Ilar  mär- 
kes ÅLvasfra  krono-säteri;  Stuva  Lund, 

indraget  militia-boställe;  1  mtl  flöije, 
öfverjägareboställe ;  V-.  mtl  Stockbjcke, 

med  113  tid,  inköptes'  1862  för  24,233 rdr  af  kronan  att  med  Ombergs  krono- 

park indelas  till  trakthuggning.  —  Ha- 
nimje,  Forssby,  Näfstnd,  Ucklebtj  m.  fl. 
äro  hemman.  —  Adr.:  Iliistholraen. 

Tollstad,  Östra,  Tolstada  1315,  en 
socken  uti  Wifolka  härad  af  Linköpings 

län,  2  mil  s.  v.  från  Linköping,  l^Vg 
från  Skeninge,  2^8  mil  f'"'"!»  Wadstena, 
areal  0,3'J8  qvadratmil;  19%  nitl  skatte, 

6V4  krono,  V!^  frälse;  ca  1,860  in- 
byggare. Socknen  ligger  på  öfvcrgången 

från  slätten  kring  Svarf-  och  Lillåarne 
till  landthöjden  vid  Sömmens  norra  strand; 

jordmånen  mestadels  lera,  dels  ock  sand- 
blandad  svartmylla,  på  få  ställen  sand. 
Hufvudnäring  är  åkerbruk,  förenadt  med 

boskapsskötsel,  äfven  gödning  af  stall- 
oxar, och  bränvinsbränniug.  Klöfver  bru- 

kas allmänt;  skogstillgången  uppfyller 

ej  mer  behofvet.  I  medlet  af  170()-talet 
fanns  i  socknen  en  spinnskola,  hörande 
under  kammarduksfabriken  i  Wadstena. 
Socknen  har  från  reformationstiden  varit 

ett  pastorat  med  Sya,  nu  konsistorielt 

af  3:dje  klassen.  Kyrkan,  mycket  gam- 
mal, med  en  tillbyggnad  af  trä,  har  ett 

gammalt  ekskåp  och  altarskåp.  En  fast 
skola  från  år  1843,  tre  småskolor  från 

1862;  en  fond  under  insamling  till  soc- 
kenbibliothek;  donationer;  sockenmaga- 
zin.  —  Tollstad,  1  mtl  prestgård,  Vo 
mtl  komminister-boställe.  —  Fornlem- 

ningar  utgöras  nu  af  grafkullar  och  sten- 
sättningar,  sedan  af  äldre  författare  an- 

förda hällristningar  i  Gubbekullen  blifvit 
af  nyare  forskare  förklarade  för  endast 

naturliga  sprickor.  Exempel  pä  bond- 
mål: Flågbrånn  =  fet  tjärved,  Kbjune 

=  Klyfta,  Sär  pluralet  af  vattenså. 
Intet  säteri  linnes ;  Braxstad,  2  mtl  sk., 
utgör  med  underlydande  största  godset. 

1  mtl  Stockeby,  1  mtl  Fiestad.  '/.,  mtl 
Ö  äro  indragna  militine-boställen ;  Vo 

Tolbtad,   Vo  Grhkulla    militiai-hemman". 
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•V4  mtl  Wugstorp,  häradsskrifvare-bost. 
—  Christ/iiebammars  knipphammare  å 
Bröts  egor  lyder  under  Borg  i  Harg. 
Hemman  äro  Tonita,  Akeho,  Moyestad, 

Mathem,  Åhlstad  m.  fl.  —  Adress:  Lin- 
köping. 

ToUstorp.ett  mtl  fr.-säteri  nti  Slaka 
socken  af  Walkebo  härad  och  Linköpings 

län,  V4  mil  frän  kyrkan,  som  ligger  'Vt 
mil  s.  v.  från  Linköping,  har  tillhört  P. 
Ekegren  1683,  Joh.  Gripenvald  1686 
genom  förpantning,  lagman  M.  Kijl  på 
1700-talet,  1852  och  ännu  två  egare  af 
bondeståndet. 

Tolånga,  annex-socken  till  Wanstads 
pastorat,  uti  Färs  härad  af  Malmöhus 

län,  2'74  mil  norr  från  Ystad;  areal  0,3Go 
qvadratmil  =  8,331  tid  =  45,617  qv.- 
ref,  häraf  185  tid  vatten;  hemmantal 

20^8  mtl;  1,679  inbyggare.  God  åker 
och  äng,  någon  skog.  I  kyrkan  märkes 
ett  skönt  ekskåp,  4%  fot  bredt,  6Vi> 

högt,  stående  på  ett  altarbord  af  tegel- 
sten (se  Skånes  konsthistoria  af  G.  Bru- 

nius,  sid.  539).  Skola  sedan  1847.  — 

Byar:  Tolånga,  Näsby,  Björkernd,  Eg- 
gelstad  m.  fl. 

Tom,  by  uti  Fjärås  socken,  Fjäre 

fögderi  och  Halmstads  län,  ',4  mil  söder 
om  kyrkan,  belägen  %  mil  s.  o.  från 

Kungsbacka,  nära  sjön  Lygnern,  inne- 
fattar 3^'.,  mtl  skatte,  1  krono,  4  frälse 

med  bördig  jordmån  af  lerblandad  mylla, 

betydlig  torfmosse;  222  inb.  på  45  hus- håll (år  1863). 

Tommarp,  socken  uti  Skytts  härad 
af  Malmöhus  län,  2^o  mil  s.  s.  o.  från 

Malmö,  %  mil  från  hafvet;  areal  0,oir, 

qvadratmil  land;  10.\|  mtl;  263  inbyg- 
gare. Jorden  grusblandad,  dock  god 

och  fruktbar;  pä  skog  och  torf  brist. 
Socknen  utgör  med  annexet  Skjegrie  ett 
regalt  pastorat  af  2:dra  klassen.  Kyrkan 

•,,j  mil  från  Trelleborg,  är  uppförd  af 
idel  flintstycken,  som  finnas  i  mängd  på 

orten,  utom  socklar,  dörr-  och  fönster- 
omfattningar af  huggen  sandsten.  Prest- 

gård, 1  mtl.  Skola  sedan  1847.  Byar: 

Tommarp,  Tågar p  och  Stä^tuvp.  —  Adr.: Trelleborg. 

Tommarp,  Tomerup,  annex-socken 
till  Gladsax  pastorat,  är  belägen  uti 
Christianstads  län  af  Jerrestads  härad, 

V2  mil  s.  v.  från  Cimbrishamn,  Vjg  mil 

från    moderkyrkan,    omfattar   0,224    qva- 
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dratmil  land.  (=   5,184  tid   =   29,030 
qvadratreO,  fördelade  på  25Vio  mantal, 

hvaraf  973  skatte,  IV4  krono,  14V'o  frälse, 
bebodda    1863    af  c:a   1,264  inbyggare. 
Socknen  har  en  bördig  slättmark;    s.  v. 

om  kyrkan  finnas    stenbrott   mellan  åk- 
rarne,  knappt  ett  par  alnar  under  jorden, 
c:a  6  alnar    djupt,    der   kalkhaltig,  icke 
kotig  och  svartaktig,  allvarsten  eller  golf- 

sten, fastare  än  den  på  Öland  och  Kin- 
nekulle,  brytes,  deraf  fås  lik-  och  trapp- 

stenar. En  ordinär  liksten  af  13  qvarters 
längd  och   9  qvartes  bredd  såldes  här  år 
1751   för    13  å   14  daler  s:mt.     Vid  en 
flod,  som  rinner  mellan  stenbrottet  och 
kyrkan    finnes    den   svarta  skiflferstenen. 

Ofver  allt  i  ängarne  och  på  slätten  vä- 
xer   den  i  medicinen  så   nyttiga  Bellis, 

Thlaspi  är   förnämsta    ogräset;    det  for- 
tares med   begärlighet  af  korna  utan  att 

lemna    åt    mjölken    någon    bismak.      I 

medio    af    1700-talet    gingo    här   hyrar 
eller  herdar  med  fänaden,  och  hade  nier- 
ändels  en  sadlad    häst,    som    gick  i  bet 
bland   korna,    på  hvilken  herdarue  redo 
och  drefvo   boskapen  tillsammans,  hvar- 
vid  de  begagnade  i  handen  en  ringstaf, 
den  de  skakade  och  skramlade.  Kådande 

jordmån  är  dels  svartmylla  med  lerbotten, 
dels  jäsjord  och    någon  del  sandlandad. 
Ingen  skog  väser,  endast  någon  torfjord 
finnes  till  husbehof.      All  fast    egendom 
är  taxerad  till  1,307,695  rdr  rmt,  hvaraf 

27,700    rdr    för    annan     än    jordbruks- 
fastighet.    I  socknen    har  funnits  en  af 

Skånes  äldsta  och  rikaste  städer,  Tome- 
rup,  som     1123    plundrades    af  konung 
Sigurd  i  Xorge,    år    1155   stiftades  der 
af  erkebiskop  Eskil  ett  kloster,  hvarefter 
lemningar  synas  s.  v.  från  den  prydliga 
kyrkan  (sid.  330  Skånes  konsthistoria  af 
G.  Brunius),    som    är    enda    minnet   af   i 

fordna  staden,  hvilken   redan  1548  för-   | 
lorat  sina  privilegier;  då  städerna  i  Dan-    ' 
mark     1538    åtogo    sig    en    silfverskatt, 

ålades  Tomerup  200  lod,  men  Helsing- 
borg   blott    100.      Utanför    staden    var 

äfven  beläget  S:t  Jörgens  hospital,  som 
1541   anslogs  med    dithörande  ̂ gods  till    . 
S:t    Annas    hospital  i  Ahus.     Åtskilliga   : 
fynd  från  forntiden  såsom  urnor,  skelett 
ra.  m.  ha    blifvit    gjorda  i  Tomarps  by 
(se  Svenska  fomlemningar  af  N.  Bruze- 
Hus,  sid.  67,  73  och  78).     Största  går- 

den är   1'  ̂   ratl  i   Tomarp ;   färgeri  fin-   : 

Tommarp. 

nes  i  Wranarp,  en  vattenqvarn,  tillhö- 
rande Christianstads  hospital,  jemte  stamp 

i  Tomarp;  byar  äro  vidare  Carlebi/,  Wir- 
restad,  Wranarp  och  Tågavp.  —  Adr.: 
Cim  brishamn. 

Tomarp,  öfverste-boställe  uti  Qvi- 
dinge  socken,  Södra  Åsbo  härad  af  Chri- 

stianstads län,  '/o  mil  frän  Åby  gästgif- 
varegård,  bebygdt  med  en  fyrkantig  två- 

våningsbyggnad, af  tiden  plundrad  på 
de  prydnader  och  försvarsverk,  som  for- 

dom gjorde  den  till  en  både  vacker  och 
välbefäst  gård;  omgifningarne  äro  täcka, 

i  öster  nära  inpå  gården  ligga  plante- 
rade hagar,  mellan  hvilka  Eönne-ån 

slingrar  sig,  och  bakom  dem  synas  Bjers- 
gårds  bokskogar,  i  söder  längst  bort 
Söderåsen  och  närmast  intill  gården  den 
nu  till  åker  förvandlade  Qvidinge  hed; 
i  vester  och  norr  ser  man  Tomarps ekskog. 

Den  förste,  som  man  vet  skrifvit  sig 
till  Tomarp,  var  riksrådet  Joen  Lille  år 
1258,  derefter  en  Eskild  Larson,  gift 
med  Anna  Brahe,  sedan  skall  enligt 
sägner  gården  innehafts  af  en  Sissela 
Goldfux,  om  hvilken  många  elakheter 
och  trolldomshistorier  förtäljas,  och  hvars 

man  Mattis  Friis  skall  försålt  egendo- 
men. Säkert  är,  att  Tomarp  i  sednare 

hälften  af  1400-talet  innehades  af  Bro- 

strups-slägten,  hvarifrån  den  genom  gifte 
öfvergick  till  Gjedde-slägten,  af  hvilken 
märkes  den  ryktbare  Owe,  hvars  arfv. 
afstod  Tomarp  m.  fl.  gårdar,  till  danska 
kronan  och  kom  såsom  Bornholms  ve- 

derlagsgods under  svenska  kronan  och 
anslogs  till  indelningsverket.  Tomarp 

innehades  på  1670-talet  af  fältmarskal- 
ken Gustaf  Baner,  sedermera  af  general 

Kock  v.  Crimstein. 

I  början  anslogs  Tomarp  till  öfv.- 
löjtn. -boställe  vid  skånska  kavalleriet, 
men  blef  vid  1727  års  riksdag  förvand- 
ladt  till  öfversteboställe  istället  för  Her- 

revads kloster.  Nuvarande  indelnings- 
innehafvaren  är  öfversten  och  riddaren, 

frih.  F.  W.  A.  Fock.  På  Tomarp  för- 
varas skånska  husarregementetsbibliothek. 

Sedan  år  1767  utgöres  Tomarp  af  1^/^ 
mtl  krono-säteri,  förmedl.  till  4  mtl  och 

inber.  '/le  ̂ ^^^^  Eosendal,  tax.  1863 
till  200,000  rdr,  med  177g  arbetshem- 
man  och  H^ln^  fördels-  och  hästhemman, 
humlegård,  goda   beteshagar,    tillräcklig 



Toiiita. 
Tuppeladugurd. 

63 

skog.  —  Under  eget  bruk  äro  197  tid 
åker,  556  tid  äng;  höafkastningen  be- 

tydlig; 46  torp,  stora  torfraossar  och 
mejeri  höra  till  gården,  hvarunder  legat 
alltsedan  1300-talet  ett  laxfiske  uti  Rönne 
å,  rnen  som  på  sednare  tiden  genom  en 
process  gätt  förloradt.  Bönderna  utgöra, 
enligt  en  af  kollegierna  den  24  Nov. 
1785  fastställd  öfverenskommelse  mellan 

indelningshaivarne  och  bönderna,  SlV-j 
hela  arbeten. 

Tomta,  ett  mtl  frälse-säteri  uti  Ras- 
bo socken  och  härad  af  Uppsala  län, 

beläget  vid  Tomtasjön,  tillhörde  1741 

kammarherren,  baron  S.  Cederström;  hö- 
rer  sedan  1782  till  Frötuna  fideikom- 

miss och  befriades  1803  från  skyldig- 
heten af  sätesbyggnad,  så  länge  som 

det  derunder  brukas.  Utsädet  år  18l8: 

20  t:r,  höbolet  godt,  skogen  ymnig; 
tax. värdet  är  45,000  rdr. 

Tomta,  ett  mtl  frälse-säteri  i  Barbo 
socken  af  Jönåkers  härad  i  Söderman- 

land, beläget  omkring  1  mil  från  Ny- 
köping, omtalas  först  år  1594,  då  hertig 

Carl  (sedan  Carl  IX)  till  sedermera  r.  r. 

Lybert  Kauer  upplät  skatte-hemmanet 
Tomta,  liggande  för  3  öresl.  att  ligga 
under  frälset.  Gården  innehades  1632 

af  dennes  euka  Gunilla  Rosenstråle,  åren 

1648—1664  af  Carl  Sabelskjöld,  redu- 
cerades 1683,  utbyttes  från  kronan  år 

1687  af  ryttmästaren  Anders  Tornerfelt, 

kom  1707  under  Täckhammar,  då  ge- 
neral Creutz  inköpte  gården,  men  kora 

genom  köp  den  14  Dec,  1800  under 
Tistad  och  har  sedermera  alltjemnt  legat 
under  denna  egendom.  Nuvarande  egaren 
är  grefve  C.  A.   VVachtmeister. 

Tomta,  ett  berustadt  säteri  i  Rora- 
fartuna  socken  af  Norrbo  härad  i  We- 
steräs  län  (2V4  mil  från  Westerås),  om 
1  mtl  med  underlydande  Wettmö,  Si- 
raousbo  och  Hoffmanstorp,  tillsammans 
IYj  mtl  skatte,  alltsammans  år  1863 
taxeradt  till  84,153  rdr.  Godset,  be- 

läget i  socknens  nordligaste  del  mellan 
Tortunaån  i  vester  och  Badelundsås  i 

öster,  ̂ /^  mil  norr  om  sockenkyrkan, 
har  en  egovidd  af  934  tid,  hvaraf  399 
tid  temligen  god  skog,  godt  mulbete, 
men  lågländta  inegor,  om  tillsammans 

389  tid.  Det  grundades  på  1660-talet 
af  Lars  Ornstjerna,  egdes  hundra  år  sed- 

nare af  ryttmästaren  G.  Gyllengahm,  år 

1825  och  1847  af  kamereraren  CoUinder 

och  innehafves  nu  af  hr  J.  A.  Högman. 
Tomtebo,  koppargrufva  i  Schedvi 

socken  i  Stora  Kopparbergs  län,  är  ännu 
rik  och  lönande.  Ar  1825  egdes  Tomtebo 

koppar-  och  svafvelverk  af  lagmannen, 
doktor  Jean  Noréns  samt  brukspatronerna 
H.  Ohman  och  P.  Forslind,  nu  eges 
hälften  i  grufvan,  tax.  till  3,020  rdr  af 

Såghytte  bolag,  V4:del  af  Löfås  silfver- 
verk,  resten  af  komraissions-landtmätaren 
J.  Steffenburg. 

Tomteholm,  Tomiaholm,  ett  mtl  be- 
rustadt säteri  uti  Drothems  socken  af 

Hammarkinds  härad  och  Linköpings  län, 

beläget  vid  Wi.spolen,  1  mil  från  kyrkan 
inom  Söderköpings  stad,  har  varit  köpt 
af  Olof  Bures  arfvingar,  innehades  1683 
och  1687  af  landshöfd.  Gustaf  Adolf 

von  der  Osten,  genandt  Säcken,  hvars 
dotter  blef  gift  med  ryttm.  Carl  Gustaf 
Lagerfelt,  ovisst  är  dock  om  han  eller 
dess  son  varit  egare  till  säteriet,  den 

sednare  dog  dock  här  1727,  på  1750- 
talet  egdes  Tomtaholm  af  landshöfding 
von  der  Osten  genandt  Säckens  dotter- 

dottersson, kapiten  C.  G.  Gyllencreutz, 
mot  slutet  af  1700-talet  och  alltsedan 
af  friherrliga  slägten  Funck. 

Säteriet,  som  år  1818  egde  18  t:rs 

utsäde,  någorlunda  godt  höbol,  nödtorf- 
tigt mulbete,  skog  och  fiske,  taxerades 

1863  till  50,000  rdr;  12  husb.;  under 
lydande  hemman  äro   Vs  mtl  skatte. 

Toppeladugård,  ett  frälse-säteri  af 
SVg  mtl  uti  Malmöhus  län.  Bara  hä- 

rad och  Genarps  socken,  omkring  IV, 

mil  från  Lund,  är  bebygdt  med  envå- 
nings  manbyggnad  och  2:ne  flyglar  af 
sten,  omgifna  på  3:ne  sidor  af  vacker 

trädgård  och  park;  angående  den  sam- 
ma nämner  Linné  uti  sin  »Skånska 

resa  1749»,  att  trädgårdskonsten  här 
gjort  sitt  bästa;  ett  qvarter  ir.stängdes 
af  höga,  jemnt  klippta  afvenbokshäckar, 
frammantill  stod  en  skön  ligusterhäck, 

klippt  i  figurer,  vid  södra  sidan  en  la- 
byrinth,  65  alnar  i  diameter,  med  ett 
åttkantigt  lusthus  i  midten;  uti  träd- 

skolan funnos  persikor,  aprikoser  och 
vinrankor  m.  fl.  Utsädet  är  250  t:r 

(år  1818:  90  t:r),  som  gifva  2  ä  3,000 
t:rs  skörd,  god  åker  och  ängsmark  samt 
någon  skog  och  torfjord;  var  år  1863 
taxeradt   till    177,900    rdr;    folkmängd 
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114;  underlydande  äro  i  samma  socken 

SVo  Grenting£,  ̂ i-^  mtl  Genarp,  V4  mtl 
Persberg,  allt  frälse,  särat  något  öfver  1 

mtl  frälse  och  V  4  skatte  i  Lyngby  soc- 

ken, liäraf  brukas  2'1\  mtl  jämte  12  ra 
och  rörstorp  under  gården,  hvartill  hörer 
ett  större  tegelbruk.  —  Egare  är  majoren 
friherre  A.  Bennet. 

Toranäs,  Thoranus,  ett  frälse-säteri 
af  1^4  mtl  (med  Kråkenäs),  uti  Nässjö 
socken  af  Tveta  härad  och  Jönköpings 

län,  har  ett  naturskönt  läge  vid  sjö,  ̂ /^ 
mil  från  Xässjö  jernvägsstation  å  södra 

stambanan,  och  är  bebygdt  för  stånds- 
personer med  boningshus  i  2: ne  våningar, 

innehållande  8^  rum,  omgifvet  på  tre  sidor 
af  trädgård.  Åkerjorden  består  af  mylla 
på  sandbotten,  af  såväl  löf  som  barrskog 
växer  till  gårdens  behof;  tax.värdet  år 
1863  var  12,000  rdr  rmt.  —  Toranäs 
blef  säteri  1663,  synes  en  längre  tid  haft 
gemensam  egare  med  Iiigarp  (se  den  art.); 

på  1820-talet  af  postdirektören  och  ridd. 
Sjölin,  som  låtit  uppföra^  en  dubbel  ria 
för  torkning  af  säd.  Ar  1863  egdes 
gården  af  fru  Helander  på  lugarp,  med 
i  sambruk  varande  V4  mtl  fr.  Svartläng 
uti  Almesåkra  socken,  hvartill  Toranäs 
hörer  i  ecklesiastikt  hänseende. 

Torbjömtorp,  i  jordeboken  Torn- 
björntorp,  (ej  Torbjörnarp  efter  Tuneld), 
ett  half  mtl  frälse  uti  Möre  socken  af 

Ås  härad  och  Elfsborgs  län,  nära  kyrkan, 
som  ligger  iVo  mil  norr  om  Ulricehamn, 
har  af  gammalt  varit  1  mtl,  men  blifvit 
förmedladt  till  V2  mtl;  af  egare  äro  kända 
kapten  J.  von  Drenteln,  som  varit  i  rysk 
fångenskap  och  dog  här  den  18  MaJs 
1748,  magister  Lidholm  1773;  eges  nu 
af  4  inom  bondeståndet. 

Torebo,  ett  mtl  frälse  uti  Morlanda 
socken  af  Oroust  Westra  härad,  Göteborgs 
och  Bohus  län,  med  vacker  belägenhet, 

V2  mil  n-  ">'•  f'"än  kyrkan,  öVg  mil  från 
Uddevalla,  är  bebygdt  för  ståndspersoner. 
Det  förbyttes  från  danska  kronan  1627 
till  Dan.  Bildt  och  har  varit  förpantadt 
till  landskamreraren  Ljungvall,  innehades 

1825  af  A.  Falk  och  eges  nu  af  sock- 
nens fattigfond.  Enligt  kongl.  brefven  af 

den  23  December  1839  och  14  November 
1842  är  Torebo  förklarad  t  utsockne  och 

ordinarie  roteradt  för  V-^  mtl.  Det  npp- 
gafs  pä  1840-talet  ha  liker  till  20  t:rs 
utsäde,  äng  till  100  skU,  skattlagd  mjöl- 
qvarn,  5  torp,  löfskog    af  ek   och  björk, 

samt    den    hasta    barrskog  i   pastoratet; 
tax.   1863  till  28,000  rdr  rmt. 

Torekow,  Torekou,  socken,  och  nu 
mer,  sedan  1859  annex  till  Westra  Kamps 
pastorat  i  utbyte  mot  Houfs  socken,  är 

belägen  uti  Christianstads  län,  vid  56*^ 
26'  25"  nordlig  bredd,  30"  16'  30"  ö. 
latitud  från  Ferrö,  8  mil  n.  v.  från  Engel- 
holm;  areal  0,o84  qv.mil  land  {1,944  tid 
=  10,886,4  qvadratref);  ̂   mtl  skatte, 
V07  mtl  krono  (1  skatte,  1  frälse,  enligt 

mtlslängd),  i  14  brukningsdelar,  55  gatu- 
hus,  en  qvarn,  c:a  570  inbyggare  på  170 
hushåll;  tax.värdet  167,700  rdr,  hvaraf 

99,150  rdr  för  jordbruksfastighet;  sedan 

1805  är  brukningsdelarnes  antal  oförän- 
dradt,  men  gatuhusens  har  ökats  med  10 
och  iubyggarnes  med  180.  Här  märkas 
fiskläget  och  köpingen  Torekow  på  en  i 
Kattegat  utskjutande  halfö,  som  utgör 
yttersta  sluttningen  af  Hallandsås;  det 
förra  med  privilegier  af  danska  konungen 
Magnus  af  år  1344,  hemsöktes  år  1732 
och  tillika  med  köpingen  1858  af  en 
vådeld,  som  sistn.  år  lade  den  ansenliga 

kyrkan  *)  och  55  hus  i  aska,  ny  kyrka 
har  sedan  dess  blifvit  uppförd;  här  fin- 

nes en  sedan  år  1763  stiftad  understöds- 
kassa för  enkor  efter  skeppare,  hvars  fond 

utgör  2,100  rdr  rmt.  Vester  från  byn 

V2  mil  ut  i  hafvet  ligger  den  s.  k.  Hal- 
lands Wäde7'ö,  lotsplats  med  26  inb., 

donerad  kyrkan  i  danska  tiden,  och  hvartill 
Torekows  inbyggare  emot  visst  arrende 
egcr  nyttjandet  af  mulbetet;  ön  har  vacker 
skog;  mellan  densamma  och  köpingen 
är  en  säker  hamn  eller  redd  för  större 

fartyg,  hvarförutan  inbyggarne  för  mindre 
fartyg  på  egen  bekostnad  låtit  i  bergen 
vid  Wäderön  tillsätta  25  st.  jernringar; 

betydligt  fiske  af  kåljor,  fjärsing,  ulka, 
hvitling,  slattvahr,  skrobba,  ål,  hafspadda, 

moja,  borre,  kayser,  hummer,  m.  fl.  — 
Frän  härvarande  gästgifvaregård  skjutsas 

till  Bustad   l'/^  mil. 
»    Westra  Karup  ....        H     " 

Torestorp,  Thorstorji, socVeu  uti  Marks 
härad  af  Elfsborgs  län,  47»  mil  s.  s.  v. 
från  Borås;  areal  0,5Co  qv.mil,  deraf  0,070 
vatten  (=  12,960  tid  =  72,636  qv.reO, 

I6V2  mtl,  hvaraf  SVg  skatte,  1%  krono, 
5^8  frälse;  omkring  1,447  inbyggare; 
tax.värde  218,100  rdr.    Marken  till  stor 

*)  Se   Skånes    konsthistoria    af    C.   G.    Bruniiis, sid.  175. 
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del  bergig,  jordmanen  föga  bördig;  sko-   I 
gen   otillräcklig.     Härifrån    nedföras  trä-   j 
varor  i  flottor,  dels  på  Kuiigshackaän,  dels   J 

på  Storan   och  längs    utät  sjön  Lygnern, 
till  en    upplagsplats  i  trakten    af    Fjärås    | 

kyrka,  hvarifrän    de    vidare    forslas  land-    : 
vägen  till  Kongsbacka,  Tolö,  Onsala,  Walda 
och  Släps  socknar  m.  H.    Sjöarne   Tolken 
och  Östra  Öre   på  vestra  och  nordvästra 

gränserna.    —   Kyrkan,    nybyggd    1785; 
den  gamla  säges  vara  uppbyggd  i   I3:de 
seklet  af  en  Svante  llibbing,  Langhe  kallad. 

Socknen    utgör    med    Oxabäck    och   EUe- 
kulla    ett    konsistorielt   pastorat   af   3:dje 

klassen  af  Göteborgs  stift,     ̂ 'o  fr.  Sund, 

%    Wik;    V4    <'i"^'lse    HelUered   med    V4 
Tokabo;  '/•>  Strömma  eller  Getajors  med 
qvarn  och  såg;  ̂/^'ir.  Foglabäck ;  härads- 
höfdingebostället  Sva7isjö  med   qvarn  och 

såg,  äro    alla    väl    bebyggda.  —  Adress: 
Borås. 

Torestorp,  Thorestorp,  ett  ratl  frälse- 
säteri uti  Elfsborgs  län,  Svenljunga  soc- 

ken, Kinds  härad,  '/g  '^i'  öster  om  kyrkan, 
som  ligger  3^/4  mil  s.  o.  från  Borås, 
med  qvarn  och  såg,  tax.  till  36,800  rdr, 

eges  i  sambruk  med  ̂ /jg  mantal  skatte 
Svenljunga,  der  färgeri  linnes,  af  hr  A. 
Thorell. 

Torfved,  gästgifvaregård  uti  Lyrestads 

socken,  '\Vadsbo  härad  och  Skaraborgs 
län;  skjutsar  till: 
Björtorp  i  norr   iVg  i"il- 
Ho/va  s.  o   IV4     " 
Sjötorp  s.    v   1  » 
Walla   i   söder   2V4     » 

Torfvesta,  Westra,  Vo  mtl  krouo- 
skatte  i  Fellingsbro  socken  och  härad  af 
Örebro  län,  beläget  ej  långt  i  vester  från 
sockenkyrkan.  Med  underlydande  iVo 
ratl  Nybble  tillhörde  gården  1863  kapten 
F.  von  Scheweu  och  tax.  då  till  16,110 
rdr  rmt. 

Torgesta,  gästgifvaregård  i  Uppsala 
län  ;  skjutsar  till : 
Enköping  s,  o   IV4  niil. 
Wånsjö\  u.  o.   i  Westerås  län     iVo     " 
Karleby  n.         d:o  d:o        iVo     " 
Kinnsta  w.  v.    d:o  d:o        2  » 

Bjuggsta  s.         d:o  d:o        iVg     '* 
Torkarby,  tre  mtl  fjälse-säteri  (enl. 

jordeboken,  Vo  frälse-säteri  och  2Vo  mtl 
frälse  enligt  taxeringslängden)  uti  Waxala 
socken  och  härad  af  Uppsala  län,  om- 

kring 7^  mil  från  Uppsala;  häraf  har  Yj 
mtl    varit    gammalt    frälse-hemman    och 
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egdes  1805  af  baron  Cederströras  arfv., 

2V2  "TI ti  ha  varit  krono  och  blifvit  ut- 
bytta af  grefve  Jakob  Gyllenborg  samt 

G.  A.  Transehe  von  lloseneck;  har  åt- 
minstone från  1740  haft  samma  egare 

som  Fälla  säteri  och  innehafves  nu  af 

egaren  till  Gimo  bruk;  taxeringsvärdet  är 

65,000  rdr  rmt. 
Torkelsryd,  Torkelsrud,  gästgifveri- 

hemman  at  ■V4  mantal  uti  Skaraborgs 
län,  Brandstorps  socken,  Wartofta  härad; 

skjutsar  till: 
Torp  i    11   1^/g  mil. 
lladäng  i  v   2  " 
Kumla  på  Wisingsö  i  Wettern      1  » 
Sved  i  söder   1  » 

Torkö,  en  ö,  hörande  till  Listerby 
socken  af  Medelstads  härad  och  Carlskrona 

län,  är  åsätt  V3  mtl  utsockne  frälse,  har 
fiske,  beboddes  1863  af  4  hushåll  och 

tax.  till  34,000  rdr;  har  hört  till  Johan- 
nishus,  eges  nu  af  landtbrukaren  F.  Lind- 

blom. På  ön  finnas  ruiner  efter  ett  kapell 
(se  vidare  artikeln  Listerby). 

Torlunda,  Södra  och  Norra,  fyra  mtl 
frälse-säteri  ladugård  uti  Wånga  socken 
af  Finspongaläns  härad  och  Linköpings 
län,  omkring  2V4  mil  från  Norrköping, 
3V4  mil  från  Linköping,  utbyttes  från 
kronan  till  frälse  år  1558  af  kammar- 

rådet Jakob  Thureson  (Rosengren)  som 

lade  det  under  sin  gård  Grensholm,  hvar- 
till  det  alltsedan  hört;  tax. värdet  år  1863 
var  136,000  rdr  rmt.  Vo  f'älse  Lilla 
Torlunda  är  beläget  i  Löths  socken  och 
lyder  under  säteriet  Borg;  derjärate  finnes 
i  samma  socken  ett  mtl  Torlunda,  som 
är  länsniansboställe.  —  På  Torlunda  ladu- 

gårds egor  uppgifves  af  Wiedegren  rui- 
nerna efter  en  forntida  ansenlig  borg 

vara  till  finnandes.  , 

Torlösa,  socken,  se   Torrlösa. 
Torna,  ett  härad  i  Malmöhus  län, 

gränsande  i  norr  till  Frosta  och  Harjagers 
härader,  derifrån  skildt  genom  Keflinge  å, 
i  öster  till  Färs,  i  söder  till  Bara  med 

Höjeån  till  gräns  och  i  vester  till  Öster- 
sjön, omslutes  för  öfrigt  af  åsarne  Lödde, 

Lomma  och  Klingavälls;  intager  på  en 
längd  af  omkring  3  och  bredd  af  iVg 
mil,  en  areal  af  4,089  qv.mil  land  och 
0,104  vatten,  samt  innefattar  27  socknar, 
nenil.  Lunds  landsförsamling,  S:t  Peders 
kloster,  Nöbbelöf,  Fjelie,  Flädje,  Borreby, 
Svlfåkra,  Refvinge,  Hardeberga,  Sandby, 
Igellusa,   Odarslöf,    Stäfvie,  Lackalänga, 

9 
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Hofby,  Hå/stad,  Wallkärra,  Stånghj,  Esc- 
rtip,  Gårdståwja,  Hellestad,  Daldhy,  Bon- 
dertip,  Stora  Båbi/,  Bjellerup,  Efverlöf, 
Weberöd,  Blentorp,  Göddelöf,rae(\  382^| 

mtl,  hvartill  korania  delar  af  Kyrkhed- 
dinge,  Knä^torp,  Esarp,  Gårdstånga  och 
Lomma  med  15%2  "^^^  ̂ ^l'*-  398ji7  mtl 
bebodda  af  cirka  23,500  och  när  härtill 

läjr^ras  9,330  i  staden  Lund,  utgör  hela 
folkmängden  cirka  33,000  inbyggare  på 
5,714  hushåll;  beväringon  ntgöres  af  976 
man.  —  Häradet  innehåller  flera  insjöar, 
hvaraf  de  största  äro:  Sil/åkra,  Wembs 

och  Siifde  sjöar;  af  åar  finnas  utom  för- 
utnämnda Sege,  Heljarps  och  Hemmes- 

torps,  hvarvid  finnas  många  och  stora  qvarn- 
verk  anlagda.  Den  odlade  jorden  uppgifves 
till  54,885  tid,  naturlig  äng  till  7,973 
tid.  All  fast  egendom  var  1863  taxerad 
till  23,571,900  rdr.  Bevillningen  efter 
II  ooh  III  art.  var  9,563  rdr  rmt.  — 
Jämte  åkerbruket  utgör  boskapsafveln,  i 

synnerhet  i  norra  delen,  en  betydlig  nä- 
rinorsgren.  Trakten,  som  innehåller  både 
höjder  och  slättland  visar  inom  sitt  lilla 
område,  på  ett  märkligt  sätt,  det  olika 
inflytande  som  olika  natur  utöfvar  på 

invånarnes  ])åde  utseende,  lynnen  och  sed- 
vanor. Det  välstånd,  som  i  allmänhet 

råder,  följer  tröghet,  lätja  och  beqvämligt 
lefnadssätt.  I  afseende  på  klädedrägten 
må  näranas,  att  qvinnorna  nyttja  allmänt 
blåa  och  gröna  vadmalskläder  samt  röda 
pelskjortlar.  I  södra  delen  bruka  karlarne 
långa  tröjor  af  blått  vadmal  och  qvinnorna 
korta  lif  samt  korta  kjortlar.  De  karlar, 
som  bo  i  norra  delen,  liafva  hvita  långa 
tröjor  och  på  resor  gråa  kappor;  byxorna 
äro  antingen  af  skinn  eller  linne.  I  en 
del  socknar  nyttjas  mest  blåa  strumpor. 

—  V^ordraånen  är  omvexlande  mylla,  beck- 
jord,  saud  och  lera,  de  fruktbaraste  trak- 

terna äro  på  V2  ™il  f™n  sjökusten, 

sträckande  sig  ända  till  %  niil  i  nord- 
östra delen  af  häradet.  I  nordöstra  trak- 
terna finnes  större  tillgång  på  betesmark, 

höbol,  torf  och   skog. 
Torna  härad,  uppkalladt  möjligen  af 

en  de  gamle  Skandiers  afgud  Thor,  åt 
hvilken  en  af  de  tre  högarne  vid  Lund 
på  s.  k.  Fäladsmarken  var  helgad,  eller 
af  götiska  ordet  Törn  eller  Taurn  kan- 

hända af  Törn,  berg,  af  den  i  landet  vidt 

bekanta  Romele  Klint,  hör  till  2:dra  fögde- 
riet,  innefattande  Torna,  Bara  och  Har- 
jagers  liärader.     Sigillet   är   ett    tornträd 

med  omskrift:  Tornge  Härads  Sigill  1682; 
tingsstället  är  å  Dahlby  gästgifvaregård, 
der  häradet  har  gemensamt  tingshus  med 

Bara  härad.  Bland  märkliga  ställen  in- 
tager universitets-staden  Lund  främsta 

rummet,  vidare  må  näranas  säterierna: 
Björnstorp,  Svenstoip,  S:t  Peders  Moster, 
Stora  Bjellerup,  Åkarp,  Borreby,  Södra 

Ugglarp,  kungsgårdarne  Dalby  och  Fbj- 
inge.  Råby  institut. 

Torneby,  en  by  uti  Fornåsa  socken 
af  Bobergs  härad  och  Linköpings  län, 
belägen  V4  rnil  från  kyrkan,  som  ligger 
omkring  3  mil  från  Linköping,  består  af 
4  mtl  skatte,  deraf  1  säteri,  samt  1  mtl 

frälse;  häraf  lydde  på  1850-talet  1  mtl 
skatte  under  Börringe  i  Elfvestad,  2  mtl 

skatte,  */•>  5<i"oiio.  1  fi"älse  egdes  af  bön- 
der, 1  mantal  berustadt  säteri  af  Sven 

Andersson.  Torneby  sätesgård  har  tillhört 
ryttmästaren  Hans  Carlsson,  som  den  2 

April  1645  förunnades  af  drottning  Kri- 
stina, till  följd  af  hemmanets  undergång 

genom  vådeld,  att  vara  fri  från  alla  s.  k. 
vissa  och  ovissa  utskylder,  både  då  och 
framdeles,  äfvensom  han  erhöll  år  1645, 

i  anseende  till  långvarig  och  trogen  krigs- 

tjenst,  Tornby  att  under  adlig  frälse-frihet 
rättighet  och  frälseraannatjenst  till  evär- 
delig  egendom  njuta,  bruka  och  behålla, 
dock  under  de  i  Norrköpings  beslut  af 
år  1604  stadgade  vilkor.  Efter  hans  död 
omkring  1657  eller  1658  tillföll  Torneby 
sonen,  qvartermästaren  Johan  Hansson 
Torneer,  som  blef  ibjelskjuten  af  sin  syster. 
Enkan  Martha  Silfversparre  erhöll  1685 
för  sig  och  sin  son,  korporalen  Otto  Johan 
Torneer,  konung  Carl  XI:s  stadfästelse 
och  frihetsbref  derpå,  i  anseende  till  fru 
Marthas  så  väl  svärfaders,  som  mans 
dera  använda  ansenliga  förbättringar  samt 

deras  trogna  tjenster,  och  undgick  så- 
lunda ödet  att  reduceras  till  kronan.  Ar 

1694  såldes  egendomen  till  kapten  Joh. 

Gustaf  Boije  gift  med  Margareta  Carls- 
dotter Sparre,  samt  lemnades  af  dem, 

jämte  tillköpta  6%  mtl  genom  testa- 
mente till  magen,  majoren  Anders  Boije, 

t  här  1768,  under  hans  tid  egde  Torneby, 
berustadt  säteri  med  Vo  ™t'K  30  tunnors 

utsäde,  öfverflödig  skog,  h vilket  är  så 
mycket  märkligare,  som  vid  egendomen 
icke  fanns  vid  dess  förstörande  af  närande 

vådeld  det  ringaste  byggnadsvirke.  Ar 

1863  egdes  Torneby  Österg.,  1  mtl  ber. 
säteri  samt  SVo  mtl  skatte,  1   ratl  frälse 
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af  Johan  Peter  Wallman;  hela  tax. värdet 
var  161,000  rdr  rrat.  Här  skola  tiuuas 
kostliga  vattenkällor,  som  aldrig  frysa, 
och  pä  egoriia  en  ättcbacke  med  en  7V2 
alnars  hög  kase,  vittnande  om  Torneby 

höga  ålder.  —  De  fattiga  under  egendo- 
men ega  understöd  af  ett  testamente  gifvet 

af  kanten   Boije. 
Torneby,  ijy  af  iVo  rotl  skatte,  Vg 

frälse  uti  S:t  Lars  socken  af  Hanekinds 

härad  och  Linköpings  län,  taxerade  till 
106,700  rdr  rmt;  har  2  egare.  I  byu 

har  pä  1600-talet  biskop  Enander,  Isr. 
Lagerfflt,  Lars  Grubb  m.  H.  haft  besitt- 
ningar. 

Torne å,  fögderi  i  Norrbottens  län, 

innefattar  sockname  Pnjala  med  Korpi- 
lombolo  kapell,  Ujver-Torneå  med  liieta- 
niemi  kapell, iVet/cr-7or«ca  och  CarlGustuf 
i  nedra  landet  och  lappmarkssocknarne 
Juckasjervi  och  Karesuando  (Enontekis), 
på  en  areal  af  5,378,108  tid  fast  land 
och  15,228  qvadratmil  vatten,  fördelad  på 

115}^4mtl  (derat  94:^^  mtl  skatte,  14J,i 
krono,  ̂ ^^  frälse  i  nedra  landet)  bebodda 

1863  af'c:a  17,000  inv.,  deraf  3,000  inom 
Lappmarken;  sedan  1840  har  folkmäng- 

den ökats  med  nära  6,000  personer.  — 
Alla  statsuragälderna  crlades  1862  med 
58,232  rdr,  tax.värdet  ä  fast  egendom 

var  upptaget  till  5,458,397  rdr.  —  Den 
odlade  jorden  uppgafs  1860  till  2,406, 
naturlig  äng  till  42,133  tid.  Torneå 

fögderi  tillhör  i  förening  med  Ofver-  och 
Neder-Kalix  socknar  Norrbottens  läns 
Norra  domsaga   med   7   tingsställen. 

Torneå  Lappmark,  i  Norrbottens  län, 

den  nordligaste  af  de  svenska  lappmar- 
kerna, mellan  Kalix  elf  i  sydvest  samt 

Muonio  och  Enontekis  eller  Könkämä  elf 

i  nordost,  fjellryggen  i  nordvost  och  Pajala 
socken  i  Westerbotten  i  sydost,  omfattar 
165,529  qvadratmil,  hvaraf  11,883  vatten, 
numera  endast  hälften  af  det  område, 
som  före  fredsslutet  med  Ryssland  1809 

räknades  till  denna  lappmark.  Den  be- 
står nu  endast  af  Enontekis  eller  Kare- 

suando och  Juckasjerfvi  socknar,  och  för 
den  närmare  beskrifningen  hänvisa  vi  till 
dessa  artiklar  samt  Norrbottens  län.  — 
Något  må  dock  vidare  tilläggas.  Här, 
det  nordligaste  landet  intill  tjellryggen, 
får  man  likväl  oftare  än  i  södra  lapp- 

markerna höra  den  intagande  sången  af 
Nordens  näktergal  (Sylvia  sveeica),  hvilkeu 
väl  icke  är  så  fyllig   och    klar,  som  den 

södra  näktergalens,  men  icke  mindre  ut- 
hällande,  melodiös  och  mångfaldig;  af 

Einnarne  har  denna  fågel  erhållit  det  ut- 
trycksfulla namnet :  Sata-KielUnen.  (Hun- 

drade-tungan, som  sjunger  med  hundrade 
toner).  Deremot  saknas  här,  Jjland  skogs- 

fåglar hjerpen  och  orren.  Skatan  öfver- 
vintrar  icke  heller  här;  sker  det  nägoti 
gång,  så  anses  det  såsom  ett  siikert  lörebud 
till  god  årsväxt.  Bland  fiskar  uppnår 

mörten  icke  Juckasjärfvi  by.  Vetenskaps- 
män och  naturforskare  ha  samlat  rika 

skördar  af  lappländska  örter,  insekter  oeh 
foglar.  Af  sällsynta  växter  må  nämnas: 

Dianthus  plwnarius  och  ci/pripedium  cal- 
ceodus.  I  sednare  tider  liar  odlingsfliten 

gjort  här  betydliga  framsteg.  På  Torneå 
elf  kan  man  färdas  med  båt  till  öfra 

ändan  af  Torne  träsk,  18  mil  uppföre 
från  Wittangi;  derilVån  vandrar  man 
uppföre  och  utföre  den  ena  fjelltoppeu 
efter  den  andra,  öfver,  under  och  mellan 

klippor,  6  mil  till  Björkviks  gästgifvare- 
gård  vid  Ojotenfjord,  en  af  Ishafvets  stor- 

vikar, som  skjuter  längs  in  i  landet  af 
norska  kusten,  oeli  utanför  livilken  Lo- 
foddeu,  ett  bland  Lapparnes  sagoland,  lig- 

ger med  alla  sina  öar.  Jernmalm  innehål- 
ler bergen :  Kirvivara  och  Karvojobocka, 

Svappavaara,  Kiirunavaara,  Luossavaara, 
Kaukivaara,  Pulkapole,  Wattavaara  och 

Jimosuando.  Kopparmalm  innehålla  Schi- 
angelijjell,  Ragisvaara,  Kovovaara  och 
Kuvravaara  äfvensora  Svappavaara.  —  Till 

upplysning  på  nybyggens  och  befolknin- 
gens tillväxt  må  följande  tabell  tjena: 

7  uyb„  204  sk. lappar,  ar   1695, 

3     «       38."i    »       »         1,773  iub.    »    1748. 
13;i     »       105    «       «  1,14(3     »      »    18i8. 

År  1860  funnos  2,989  inbyggare,  deraf 
1,681  Lappar,  26  Svenskar,  1,211  Finnar. 

Torneå  elf,  Torne,  den  nordligaste 

af  Sveriges  hufvudfloder,  har  tvenne  huf- 
vudgrenar,  hvaraf  den  ena  upprinner  ur 
den  7  mil  långa  fjellsjön  Torneå  träsk, 
1,400  fot  öfver  hafvet,  som  bildas  af 
några  smärre  vattendrag  från  de  höga 

fjell  ryggar,  som  här  utgöra  riksgränsen 
mot  Norge.  Floden  antager  genast  efter 

sitt  fall  ur  sjön  genom  den  i  orten  namn- 
kunniga Tarrhaforsen,  den  för  Norrlands 

floder  vanliga  sydostliga  rigtningen,  hvil- 
ken  bibehålles  ända  till  föreningen  med 
Muonio  elf,  hvarunder  floden  sänker  sig 
1,100  fot  genom  38  forssar.  Här  böjer 
sig  floden  åt  söder  och   med  denna  rigt- 
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ning  på  öfver  30  mils  längd  utgör  den 

högst  olävnplrga  riksgränsen  raot  Ryss- 
lands besittningar,  ända  till  bafvet  vid 

Haparanda  och  Torneå  städer,  efter  att 
med  24  forssar  hatVa  sänkt  sig  ytterligare 
300  fot.  EUVen  bildar  inga  större  sjöar, 
men  har  en  mängd  större  och  mindre 
bifloder;  från  venster  Wittangi  elf,  från 
Wittangijärvi,  Lainio  elf,  som  upprinner 
ur  fyra  sjöar  på  fjellen,  samt  slutligen 
Muonio  elf;  från  höger  Eauto  elf.  Straxt 
före  Lainio  elfs  inflöde  i  bufvudfloden  ut- 

sänder denna  mot  söder  den  högst  märk- 
värdiga Tärende  elf,  ett  slags  kanal  af 

2^/4  mils  längd,  som  sträcker  sig  till 
Kalix  elf,  och  genom  hvilken  den  ena 
floden  aflåter  sitt  vatten  i  den  andra,  allt 
efter  som  rikedomen  på  vatten  är  större 
i  den  ena  eller  andra.  En  sådan  bifurka- 
tion  eller  sammanströmning  förekommer 
för  öfrigt  endast  på  ett  stälie  i  den  kända 
verlden,  genom  Casiquiari  mellan  Orinoco 
och  Rio  Negro  i  Södra  Amerika.  EltVens 
bredd  är  vid  mynningen  500  aluar,  djupet 
6  ä  7  aluar,  raeu  längre  upp  träffas  största 
djupet  12,  minsta  är  IV2  aln.  Största 
bredden  är  8  å  900  minsta  100  alnar. 
Bottnen  består  af  lera  och  sand,  blandad 

med  klapper,  sten  och  mylla.  Stränderna 
äro  ända  till  andra  sidan  om  Juckasjärfvi 

ganska  bergiga,  sedan  blir  trakten  jäm- 
nare och  mer  skogig,  vid  gränsen  af 

Torneå  pastorat  utbreda  sig  gräsrika  ängar 
och  vackra  åkerfält  och  rundtomkring  på 
båda  stränderna  ligga  enstaka  gårdar  och 

byar,  staden  Haparanda  ̂ /^  mil  ofvanom 
elfvens  utlopp.  Laxfisket  i  elfven  är  bort- 
arrenderadt  sedan  1791  på  100  år,  och 
sedan  norra  stranden  afträddes,  tillfaller 
en  viss  del  af  arrendet  Sverige  och  en 
annan  Ryssland.  Tillgången  på  så  väl 
laxfiskar,  som  äfven  öfriga  sötvattens- 
fiskar  är  mer  än  dubbelt  så  stor  i  denna 

elf  mot  i  Luleå.  Nyligen  (år  1865)  ha 
intressenterna  beslutat  att  anlägga  lax- 
kläckningsinrättningar  i  elfven. 

Torneå,  Nedre  och  Öfre,  två  sock- 
nar i  Norrljottens  län,  utgjorde  fordom 

en  enda,  som  då  äfven  i  vester  omfattade 
en  mindre  eller  större  del  af  Kalix  samt 

sträckte  sig  frän  Bottenhafvet  i  söder 
ända  till  Lappmarken  i  norr,  eller  en 

sträcka  af  omkring  30  mil.  Under  tider- 
nas lopp  liar  denna  ofantliga  socken  blifvit 

delad,  förminskad  och  kringskuren  på 
mångfaldiga   sätt.     Redan    1482  namnes 

Särkilax  kapellslag  i  norra  delen  af  sock- 
nen, det  nuvarande  Öfre  Torneå;  1618 

åtskildes  de  begge  socknarne,  hvarigenom 
Xedre  Torneå  blef  en  bland  de  minsta 

socknarne  i  Westerbotten ;  1782  afsön- 
drades  Karungi  kapellslag  i  norra  delen 
af  den  sistnämnda  socknen  till  eget  pa- 

storat under  namn  af  Carl  Gustaf,  så  att 
Xedre  Torneå  endast  hade  en  längd  af 

IY2  ™il  längs  elfven.  Från  Öfre  Torneå, 
kvars  kyrka  ligger  7  mil  norr  om  elf- 

vens utlopp,  afsöndrades  1746,  ehuru  fort- 
farande såsom  annex,  Hietaniemi  kapells- 

församling, 2  mil  söder  om  moderkyrkan. 
Genom  fredsslutet  med  Ryssland  1809, 

då  Torneå-elf  blef  riksgräns,  delades  alla 
dessa  i  floddalen  belägna  socknar  midt 
itu,  så  att  livar  och  en  förminskades 
ungefär  till  hälften.  Den  återstående  delen 
af  Öfre  Torneå  måste  dock  redan  1828 

delas,  då  hela  den  norra  hälften  blef  eget 

pastorat  under  namnet  Pajala  med  Mu- 
ouioniska   kapell. 

Neder-Torneå  begränsas  sålunda  nu  i 
norr  af  Carl  Gustaf,  i  öster  af  elfven,  i 

söder  af  hafvet  och  i  vester  af  Neder- 
Kalix.  Haparanda  (ej  Haparanda)  stad 
räknas  i  ecklesiastikt  hänseeude  till  detta 

pastorat,  regalt  af  2:dra  klassen.  Arealen 
är  3,713  qv.mil,  hvaraf  0,i63  äro  vatten. 
Hemmantalet  är  27Vi2  mtl,  hvaraf  2b^^^ 

skatte,  2y,j^  mtl  krono.  Inbyggarues  antal 
hade  frän  1,416  år  1805  vuxit  till  1,879 

år  1850  och  uppgick  1865  till  2,085. 
Ar  1858  hade  socknen  1,806  inbyggare, 
hvaraf  167  voro  svenskar,  1,724  finnar 

och  5  lappar.  Pörrän  socknens  östra  del 
afträddes  till  Ryssland  räknades  här  91 
mantal  med  4,500  personers  folkmängd. 

Taxeringsvärdet  var  år  1863  för  jord- 
bruksfastighet 706,920  rdr  rmt,  och  för 

annan  fastighet  234,117,  hvaraf  160,640 
rdr  endast  för  laxfisken.  —  Märkvärdigt 
nog  ligger  Torneå  stad  på  den  vestra, 
den  svenska  stranden  af  elfven  (pä  en 
halfö,  den  s.  k.  Svensarön);  vi  måste 
emellertid  här  förbigå  denna  gamla,  nu 
i  nedåtgående  stadda  stad,  såsom  varande 
rysk  besittning.  En  half  mil  landvägen 
från  Torneå  och  endast  genom  en  grund 
vik  skild  från  densamma  finna  vi  Sveriges 
numera  nordligaste  stad,  Haparanda,  och 
straxt  i  vester  om  densamma  ligger  Neder- 
Torneå  kyrka.  Denna  är  gammal,  af 

sten,  uppförd  på  1400-talet;  plundrad  af 
ryssarue  1717  eger  kyrkan  numera  ingen- 
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ting  af  synnerligt  intresse.  Skolunder 
visningen,  som  sker  uti  1  fast,  2  arabu- 
latoriska,  3  småbarnsskolor,  för  omkring 

451  barn,  står  i  allmänhet  på  en  gan- 
ska låg  ståndpunkt,  hvartill  orsaken  nä- 
stan uteslutande  är  att  söka  hos  sjelfva 

allmogen,  men  af  de  skicklige  lärarnes 
och  (lon  nitiske  folkskoleinspektörens 
oförtrutna  bemödanden  kan  man  hoppas 

på  bättre  utsigtcr  i  framtiden.  Innel)Vg- 
garne  äro  finnar,  med  undantag  af  de 

flesta  tjenstemän,  köpmän  och  vaktbe- 
tjening  såväl  i  staden  som  på  landet. 
Man  har  emellertid  observerat  att  både 

här  och  i  granusocknarne  söker  allmogen, 

så  snart  den  erhållit  något  mera  bild- 
ning, än  som  i  allmänhet  bestås,  att 

antaga  svenska  seder  och  svenskt  språk, 
så  att  svensk,  bildad  och  herreman  äro 

liktydiga  begrepp  i  denna  trakt.  En 
egendomlighet  är  att  i  den  för  Neder- 
Torneå  och  Haparanda  geraensamma  kyr- 

kan predikas  hvarje  söndag  på  finska  och 
endast  derjemte  hvar  tredje  söndag  på 
svenska,  då  deremot  i  den  lika  finska 

staden  och  socknen  Torneå  å  ryska  sidan 

aldrig  predikas  pä  annat  språk  än  sven- 
ska. —  Hela  socknen  är  numera,  tack 

vare  skogsförödarnes  rastlösa  ifver,  all- 
deles skoglös,  hvilket  forhållande  ganska 

ofta  menligt  inverkar  på  årsväxten.  Sock- 
nen utgör  ett  jemnt  och  lågländt  land. 

Löfskog  växer  vid  de  af  vackra  holmar 

prydda  vikarne.  Utom  Torneå  elf  äro  vat- 
tendragen obetydliga.  Åkerjorden  är  mesta- 

dels sandraylla,  oftastenbuuden.  Kornhuf- 
vudsädet.  Några  större  egendomar  finnas 
icke;  största  heramansdelen  är  \U  mtl. 
Haparanda  stad  eger  V^i  mtl.  Bland 
större  byar  må  nämnas:  Öfver-  och  Neder- 
Wojakala,  Mattila  med  ett  fiske  i  elfven, 
taxeradt  till  12,800  rdr,  Wuono,  Nic- 
kala,  Keräsjocki,  Saivits  m.  fl.  V^  mtl 
pastorsboställe  med  fiske,  tax.  till  8,657 
rdr;  dessutom  finnas  29  räntefria  fisken. 

Of  ver- Torneå,  med  annex-socknarue 
Hietanierai  i  söder  och  Korpilombolo  i 
nordvest  (en  socken,  som  bildats  åren 
1859  och  1860  genom  utbrytningar  från 

Ofver-Torneå,  Pajala  och  en  liten  del 
af  Ofver-Kalix),  utgör  ett  konsistorirlt 
pastorat  af  3:dje  klassen.  Ehuru,  såsom 
ofvan  blifvit  sagdt,  Ofver-Torneä  socken 
lidit  betydlig  förminskning,  särdeles  i 
följd  af  fredsslutet  med  llyssland   1809, 

intar  den  dock  ännu  en  g.inska  ansenlig 

areal,  som  dock  ej  närmare  kan  npp- 
gifvas  (74,L'y.»  qvadratmil,  inberiiknadt  äf- 
ven  Pajala  socken).  Hemmantalet  i  pa- 

storatet är  44JJ[^  rntl,  hvaraf  36,'^\sk., 

7V:,2  ̂ ^■'  M.T  fl"  Tax. värdet  var  1863 
för  jordbruksfastighet  563,700  rdr  och 
för  annan  fastighet  64,800  rdr.  J5cvill- 
ningsafgiften  för  egendom  och  inkomst 
622  rdr.  —  Socknen  bel)oddes  1805 

af  1,674  personer,  1850  af  2,490  och 
1865  af  2,536.  Det  finska  folket  i  hela 
Torneådalen  är  allvarligt  och  idogt  samt 

utmärker  sig  framför  det  svenska,  ge- 
nom enkelt  och  sparsamt  lefnadssätt.  — 

Ar  1482  namnes  här  ett  kapell  Sär- 
kilax  på  Kuivakangas  bys  egor,  6Vn 
mil  norr  om  moderkyrkan  Torneå.  Vid 
en  förödande  öfversvämning  af  elfven  år 

1615  förstördes  detta  kapell  och  bort- 
fördes af  floden,  som  då  tog  en  ny 

strömfåra.  Två  år  sednare  uppfördes  en 
ny  kyrka  af  trä  något  ifrån  den  förras 

plats  vid  foten  af  Särkivara  pä  Mata- 
rengi  bys  egor,  hvarefter  socknen  1618 
blef  eget  pastorat.  En  biskopsvisitation 
af  erkebiskop  Hemmingius  Laurentii, 

t  1351  på  sin  gård  Arno,  finnes  an- 
tecknad. —  Åkerjorden  är  i  allmänhet 

gan-^ka  gifvande  och  skötes  äfven  sär- 
deles väl;  man  använder  spade  öfverallt, 

så  att  fälten  likna  trädgårdar.  Boskaps- 
skötseln är  temligen  uppdrifven,  men 

torde    dock    kunna    betydligt   utvecklas. 
—  Åtskilliga  sjöar  och  vattendrag  finnas, 
hvilka  alla  afflyta  mot  sydost  till  Tor- 

neå   elf,    men    i    allmänhet  äro  de  små. 
—  Svansteins  f.  d.  bruk  vid  elfven  är 
nu  ett  stort  sågverk,  tillhörigt  hr  A.  E. 
Lundblad  och  tax.  till  45,000  rdr  rmt. 

Bland  byar  må  nämnas:  Pello,  Olka- 
mangi,  Juoxingi,  Jänkisjärvi,  Kuivakan- 

gas, fördelad  i  63  brukningsdelar,  Ha- 
pakylä,  i  hvilken  funnits  löjtn.-bostället 
Thureholm,  numera  skattlagdt,  Matarengi, 
Ruskolo.  Prestbolet  består  af  sjelfva 
prestgården,  samt  ett  boställsfiske  och 
regala  laxfisket  i  Torneå  elf,  tax.  till 

15,000  rdr.  Turtnla  by,  der  största  gär- 
den, Päckelä,  är  belägen,  och  der  år 

1859  en  kapellbyggnad  blifvit  uppförd 

och    '/jg  mtl  inköpt  till  kapellansboställe. 
—  Adress:  Ofver-Torneå. 

Torneåfors,    en   masugn  uti  Torneå 

lappmark  af  Norrbottens  län,    der  blås- 
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ningen  har  skett  af  Junosuando,  Svap- 
pavara  och  Luossovara  särat  på  seduare 
tiden  af  Gellivara  malmer,  uppgåeude 

1838  till  485.  år  1858  till  779  sL^té. 
tackjern,  som  föres  på  Torneå  elf,  öVo 
mil  till  Kengis  och  7  mil  till  Svansteins 

bruk,  hvarifran  det  som  stångjern  trans- 
porteras antingen  på  elfven,  eller  om 

vintern,  laudvägen  till  Haparanda.  En 

kortare  väg  pä  Kaiix-elfven  till  Törefors, 
vid  dennes  utlopp  i  Kalix  socken,  der 

säker  hamn  finnes,  föi-eslogs  af  Schubert 
redan  1820.  —  Malmen  från  Junosu- 
andos  grufvor  föres  3  mil  till  Pulokorva, 

'/,  mil  olvanför  masugnen,  och  der  kol- 
tillgången är  lättare  att  erhålla.  Bruket 

har   15  frihetsår,  räknadt  från   1853. 

Torp,  en  socken  uti  Wester-Norr- 
lands  län  och  Medelpads  fögderi,  belä- 

gen 6V4  noil  från  Sundsvall,  12  mil  från 
Östersund,  gränsar  i  norr  till  Holm  och 
Hellesjö,  den  sednare  i  Jämtland,  i  öster 

till  Stöde,  i  söder  till  Hassela,  Bjur- 
åker  och  Ljusdal,  alla  i  Helsiugland, 
samt  i  vester  till  Borgsjö.  Längden  är 

4^/4  mil  och  bredden  '2\/^  mil;  arealen 
nära  lO'/^  qvadratmil,  eller: 

'J,\\i  lid  odalåker. 
13,:584 

2V),i20 

),r)'J4 14,273 142 

ang. 

8ko!;s-  och  betesmark. 
mossar. 

sjöar  och  vattendrag. 

gårds-  och  trädjrårdstomter. 

S:ma  :'Jt),<t27  (ell.  enl.  aunaa  uppg.  2:55,06 1  tid). 

Socknen  genomskäres  af  Ljunga  elf, 
som  omkiing  kyrkan  bildar  en  bassin, 

kallad  Torpsjön,  och  hvarorakring  sock- 
nens mest  odlade  och  bebyggda  del  är 

belägen.  Imellan  Torp-  och  Stödesjö- 
arne  har,  medelst  statsanslag  af  253,000 
rdr,  blifvit  (år  1863)  öppnadt  en  4V2 

mil  lång  båtled  efter  Ljunga-elfvens  vat- 
tendrag. Utsigten  från  Flackamo  backe 

är  härlig.  Höga  bergssträckningar  löpa 

parallelt  med  floddalen,  leinnande  en- 
dast öppningar  för  strömmarne  Giniån, 

Geterån,  Rä<j<j-  och  Granån.  Bland  ber- 
gen må  nämnas  Gjösundsberget  och  Borr- 

berget  på  södra,  Ilandberget  och  Get- 
berget på  norra  sidan  om  elfven.  Vid 

Gisfjö  by  finnas  anledningar  till  koppar- 
malm och  helsokälla  i  Rogsta  by,  hvars 

vatten  är  starkt  jern-  och  svafvelhaltigt. 
Af  den  ännu  i  skogsbygden  med  finska 
seder  och  språk  boende  befolkningen  vill 
man  sluta  till  en  tidig    inflyttning  från 

Finland;  numera  talas  dock  finskan  af 
endast  några  få.  Folkmängden  är  i 
stark  tillväxt,  så  att  hushållen  ökats 
Irån  år  1650  till  1790  med  183  samt 
från  sistn.  år  till  1840  med  456;  år 
1853  fuuuos  4,012,  samt  1865:  5,342 

inbyggare. 
Folket,  hvars  lynne  är  gladt  och 

muntert,  är  i  allmänhet  sedligt  och  är- 
ligt. Hufvuduäringeu  är  åkerbruk,  som 

på  sednare  åren  efter  laga  skiftet  vun- 
nit betydlig  tillväxt;  på  1830-talet  hade 

äfven  socknens  inbyggare  ett  godt  före- 
döme i  odlingsväg  af  förvaltaren  på 

Torphammars  bruk,  inspektören  J.  Ring- 
dahl. Hufvudsädet  är  korn,  dernäst  hafra; 

hela  utsädet,  som  1810  uppgafs  till  650, 
uppgick  1863  till  1,617  t:r.  Dyjord 
användes  här  mycket  till  gödsel;  i  sed- 

nare åren  har  ängsvattning  blifvit  an- 
lagd vid  Torphamniar  och  Johannisberg, 

på  sednare  stället  finnes  ett  stamhoUän- 
deri  med  kor  af  voightlandsrace,  äfven- 
som  en  landtbruksskola.  Till  löljd  af. 

brist  på  naturliga  ängar  har  boskaps- 
skötseln hittills  varit  ringa.  Skogen,  bestå- 

ende af  tall  och  gran  är  temligen  medtagen. 

Af  verk  och  inrättningar  linnas  Torp- 
hammars bruk,  Janabo  manufakturverk 

för  liesmide-tillverkuing,  färgeri  och  garf- 
veri  vid  Geterån,  4  tullrajölqvarnar,  dess- 

utom äro  alla  åar  och  bäckar  fullbyggda 
af  husbehofsqvarnar.  Bland  binäringar 
räknas  främst  forors  körande  samt  tack- 
och  stångjerns  forsling  till  Sundsvall, 

dernäst  fiske,  jagten  obetydlig.  Hem- 
mantalet är  42i],7  ™^^»  hvaraf  40  ratl 

29  mål,   1   mtl  34  mål  krono. 

Beskattningen  är  mycket  olika  och 
ojeran,  så  t.  ex.  kan  V4  skatte  i  Norr 
Nordaned  vara  lika  godt  som  3  ä  4 

skattemål  i  bygden  omkring  kyrkan.  — 
Socknen  utgör  med  Borgsjö  ett  regalt 
pastorat  af  l:sta  klassen  i  Hernösands 
stift  samt  ett  tingslag  utan  eget  tings- 

hus. Genom  socknen  löper  den  lands- 
väg, som  förenar  städerna  Sundsvall  och 

Östersund  eller  rättar  Bottniska  viken 

med  Nordsjön,  ty  den  fortsätter  sitt  lopp 
från  Östersund,  öfver  fjellryggen  till 
Trondhjem.  Öfver  Ljunga  elf  finnas 
4   broar. 

Kyrkan,  af  sten,  är  byggd  1786, 
och  har  tornet  emot  det  vanliga  bruket, 

bygdt    på    kyrkans    östra    ända.     Barn- 
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undervisningfen  bestrides  uti  tvenue  flyt- 
tande skolor,  den  ena  på  2,  den  andra 

på  5  stationer,  samt  i  12  småskolor. 
I  prestgurden  föddes  den  22  Okt.  1807 

generaid irekt.  d:r  Magnus  Huss.  Helso- 
vården skötes  af  den  sedan  1843  här 

stationerade  distriktläkaren ;  nyligen  fin- 
nes hr.r  anlagd  en  filialafdelning  af 

Sundsvalls  apoiliek;  poststation  sedan  år 

18G1.  —  Större  gärdar  och  verk  äro 
förut  nämnda;  här  må  anföras  några  af 

socknens  44  byar:  Giillffård,  Backen, 

med  69  hush.,  2  mtl  17  mål  25  pgld. 

Wesler-IlåiKjsta,  86  iiushåll,  2  mtl  35 
mål  32  pgld,  äro  de  största;  på  sistn. 

bys  egor  är  landtcgendomen  Johaiatis- 

berg,  1  mil  1,75  mål,  belägen.  —  xihl- 

sla,  med  välbyggd  gästgifvaregård.  — 

]\'i,<i^Utnd,  Tirstn,  Finata,  Wiken.  Prest- 
gården,  lYo  ÄhUta.  —  Adr.:  Sundsvall 
och   Torp. 

Torp,  en  socken  pä  Dal,  uti  AVahl- 
bo  härad  af  Elfsborgs  län,  4%  mil  norr 

från  Uddevalla;  areal  16,963  tid  = 

94,992  qvadratref,  hvaraf  1,202  tid  upp- 
tagas flf  lAngholmcn  och  Iloluivattnet 

samt  sjön  WassaUn  och  lOkärn;  12^/^ 
mtl  skatte,  1  krono,  SVo  frälse;  1,367 

inbyggare.  Socknen  bergig,  men  nord- 

liga delen  väl  uppodlad.  Kyrkan,  upp- 
förd år  1580  af  trä,  täckt  med  näfver, 

ombyggdes  1750  af  sten.  Socknen  ut- 
gör med  annexet  Hyr  ett  konsistorielt 

pastorat  af  3:dje  klassen,  hörande  till 
Westra  Dals  kontrakt  af  Carlstads  stift, 
16  mil  från  stiftsstaden.  —  Två  dona- 

tioner till  fattigvården.  Trounevad  här 
i  socknen  namnes  1554  såsom  rå  mot 

Norge.  Fornminnen  utgöras  af  stenrör. 

Socknen  brändes  under  1689  års  krig. 

—  Gårdar:  2  mtl  frälse  A7/«eraedsåg; 

1  Stommen,  pastorsboställe.  —  Vg  skatte 
Hedenstorp,  Surnas  qvarn.  —  Boda,  Stuf- 

reri/r,  byar.  —  Adr.:  I'ddevalla. 
Torp,  annex-socken  till  Myckleby 

pastorat,  belägen  uti  Oroust  Östra  hä- 
rad af  Göteborgs  och  Bohus  län;  areal 

0,319  qvadratmil  =  7,383  tunnland  = 
41,344  qvadratref  deraf  324  tidvatten; 
17  mtl,  hvaraf  löVo  skatte,  Vo  krono, 

1  frälse;  taxeringsvärdet  490,500  rdr; 

omkring  1,870  inbyggare.  Socknen  in- 
tager öns  nordligaste  udde,  som  är  en 

skogbevuxen,  vacker  bergstrakt,  skild  från 

Skredvikslandet  genom  Nötsund.     Jord- 

månen sandblandad,  endast  i  dalen  frän 

kyrkan  till  hafsviken  Jinndm  finnas  bör- 
diga hemman.  Icke  obetydligt  skogs- 

eflekier  afyttras.  Från  strandplatsen  Slits- 
sert  skjutsas  till  Uddevalla  1  mil;  vid 
en  liten  ström  frän  Grindbysjöa  äro 

anlagda  flera  qvarnverk;  här  längas  den 

omtyckta  bergtorsken.  Kyrkan  har  vac- 
kert läge  på  en  af  löfträd  skugtrad  höjd. 

Utom  fasta  folkskolan  frän  1852  finnes 

en  biträdande  flyttbar,  omfattande  8 

läsrotar.  Kf/rl.el>i/,  '/o  mtl,  enkesäte,  är 

enda  bostället.  1'/.^  mtl  skatte  Ström, 
räknas  bland  de  bästa  inom  fögderiet. 
Vid  Asiniinderöd  är  gästgifveri,  färgeri, 

garfveri  och  handel,  1  rall  Gare,  V4 

mtl  i  byn  är  största  gården,  Vo  Fo(j<je- 

torp,  Vo  Klefva,  Vo  IHibräcka,  V4  Slatt- 
htilt  och  ','4  Groröd,  tillhörde  fordom 
Dragsmarks  kloster.  —  Jlöijgeröd,  skatte. 

Bro  och  Rindslutt  frälsegårdar.  —  Adr.: 
Oroust. 

Torp,  landtegendom,  vid  stora  lands- 
vägen, mellan  Sollums  och  Åkerströms 

gästgifvaregårdar,  5V4  mil  frän  Göte- 
borg, 3  mil  från  Wenersborg,  i  Hjer- 

trums  socken,  Torpa  härad  och  Göteborgs 

län,  utgöres  af  l'y4  nitl  Torp,  lagdt  i 
sambruk  med  det  på  andra  sidan  Göta 
elf  belägna  iVo  mtl  Frästad  i  Asbräcka 
socken,  Flundre  härad  och  Elfsborgs  län; 

arealen  är  246  tid  inegor  och  nära  1,000 

tid  skog  och  betesmark,  till  godset  hö- 

rer  ortens  enda  tegelbruk,  hvars  tillverk- 
ning äfvensora  egendomens  afkastning 

afsättas  i  Göteborg,  dit  transporten  sker 

på  Göta  elf,  der  lastbrygga  finnes.  — 
Egare  ha  varit  Olle  Garamelin  1825, 

är  1860  kapten  C.  A.  Nycander,  1865 

egdes  1  frälse  Ytter-Torp,  taxeradt  till 
25,000  rdr,  och  Vo  skatte  Neder-Torp 
af  kapten  F.  von  Matérn.  Hemmanen 

Torp  utgöras  af  Ytter-  1  mantal  frälse, 

Neder-  ̂ ,'^  sk.,  Öster-  Vo  sk.,  Mellau- 

^2  sk.,  Nord-  ̂ /g  sk.,  häraf  har  Ytter- 
Torp,  enligt  kongl.  brefven  af  den  23 
Dec.  1839  och  14  Nov.  1842  förblifvit 

insockne,  med  skyldighet,  att  erlägga 
vacansafgift  för   Vo  mtl. 

Torp  eller  Bernstorp,  en  egendom  i 

Askers  socken  och  härad  af  Nerike,  ut- 
görande 1  mtl  skatte,  med  Örebro  läns 

enda  pottaskebruk,  är  belägen  2V'o  mil 

från  Örebro  och  '/g  mil  från  socken- 
kyrkan.  Omkring  år  1770  inköptes  den 
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fråu  bönder  af  hofraästareu  E.  T.  Möller, 

som  anlade  pottaskehyttan ;  egdes  seder- 
mera af  hans  slägt  till  1842,  då  den 

inköptes  af  ryttmästaren  C.  A.  Stedt, 
som  derstädes  vidtog  stora  förbättringar, 
(lården  eges  sedau  1852  af  handlanden 
i  Askersund  G.  Söderland.  Jordmanen 

är  särdeles  god ;  löf-  och  barrskog  finnes 
tillräckligt;  karaktt-rsbyggnaden,  af  trä; 
omgifves  af  en  trädgärd. 

Torp,  ett  frälse-säteri  af  ett  mtl,  i 
Husby  socken,  Oppunda  härad  af  Ny- 

köpings län,  beläget  vid  en  vik  af  sjön 

Långhalsen,  2^.^  mil  från  Nyköping,  ut- 
gör med  underlydande  V.,  mantal  frälse 

Sätra  ladugård,  2  frälse  Närlunda  m.  fl. 
tillsammans  21  mtl,  ett  gods,  år  1863 

taxeradt  till  563,000  rdr.  Till  egen- 
domen höra  nijölqvarn  med  3  par  ste^ 

nar,  tegelbruk,  kalkugn,  bränneri,  Wall- 
byvads  qvarn  och  vaguhjulsfabrik,  Wall- 
by  qvarn  och  såg  ra.  m.  Godset  kora 

på  1400-talet  genom  gifte  till  Hvpes- 
singska  slägten,  på  samma  sätt  på  1500- 
talet  till  Nils  Thomason  (Bölja),  genom 
dennes  dotter  till  Göran  Johansson  Ro- 

senhane, hvilkens  efterkommande  sedan 
fortfarande  egde  gärden  ända  till  slägtens 

utslocknande  år  1812  och  nedlade  rayc- 
ken  möda  och  stora  omkostnader  på  dess 
förbättrande.  Genom  den  siste  egarens 
af  denna  slägt,  statssekreteraren  Schering 

Kosenhanes  syster,  kora  Torp  till  hof- 
mästaren  John  Jennings,  men  öfverlera- 
nades  snart  till  friherre  B.  G.  Wacht- 
meister,  h vilken  år  1825  åter  bortbytte 

godset  till  bruksegarcn  Jansson.  Nu- 
mera eges  godset  under  Ekensholm  i 

Dunkers  socken. 

Torp,  ett  mtl  frälse-säteri  i  Wadsbro 
socken,  Oppunda  härad  af  Nyköpings 
län,  beläget  vid  den  lilla  Torpsjön,  4V2 

mil  fråu  Nyköping,  hörer  till  fideikom- 
misset Lagmansö. 

Torp,  ett  hälft  mtl  frälse  uti  Wäse 
socken  af  Carlstads  län,  fordora  tillhö- 

rigt presten  och  kyrkan,  befinnes  seder- 
mera vara  köpt  till  frälse  af  Erik  Soop 

och  eges  nu,  tax.  till  17,000  rdr,  af 
en   l)onde. 

Torp,  Södra,  ett  mtl  skatte  uti  Bo- 
tilsäters  socken  af  Näs  härad  och  Carl- 

stads län.  med  5  åboer;  anslogs  1423 
till  kyrka  och  fattiga  samt  uppgifves  af 
Fernow  erhållit  år   1675  säterifrihet. 

Torp,  ett  mtl  fr.-säteri  uti  Skaraborgs 
län,  Wartofta  härad  och  Asaka  socken, 

1  rail  f'-åu  Lidköping,  är  väl  bebygdt 
med  vackra  trädgårdsanläggningar  rundt 
omkring  gården,  hade  1818  ett  utsäde 
af  26  tunnor,  höbol  till  160  stackar, 

vacker  gran-  och  furuskog,  samt  någon 
björk;  taxerades  1863  med  qvarn  till 
25,200  rdr  rmt,  under  gården  lydde  n. 

år  1'/,  mtl.  Af  egare  äro  endast  kända 
friherrinnan  von  Salza,  född  Lilljeströra 
är  1814,  och  Johannes  Ericsson,  år 
1863. 

Torp,  ett  mtl  krono-säteri  och  kap- 
tensboställe, uti  Eggby  socken,  Walle 

härad  och  Skaraborgs  län,  1  rail  n.  v. 
från  Sköfde;  köptes  till  frälse  1626  af 
Pehr  J.  Ulfsparre,  indrogs  sedermera  till 

kronan,  hvarefter  det  blef  ryttm.-bost. 
vid  Westgöta  regemente,  och  kommer 
enligt  beslut  af  den  22  Apr.  1863  att 

införas  i  blifvande  jordebok  såsom  bo- 
ställe under  krouotitel  samt  32  sk.  bo- 

skapspenningar fråu  heramantalsräntan 
afdragas  för  säterifrihet.  Säteriet,  som 

1818  uppgafs  ega  44  t:rs  utsäde,  någor- 
lunda höbol,  brist  på  skog,  manbyggnad 

af  trä  jemte  trädgård,  med  nästan  en- 
dast kersbärsträd,  som  äfven  förekomma 

vilda,  ymnigt  växande  uti  till  gården 
hörande  ängar,  tax.  1863  till  30,000 
rdr  rmt. 

Torp,  ett  mtl  frälse  i  Skatelöfs  soc- 
ken, Albo  härad,  Kronobergs  län,  eges 

af  ett  bolag  och  hade  1863  ett  tax.- 
värde  af  16,800  rdr. 

Torp,  en  egendom  af  1  Vo  ̂ ^l  kr.- 
skatte  i  Wernamo  socken,  Östbo  härad 

och  Jönköpings  län,  tillhörde  år  1863 

handelsbolaget  Grönvall  &  C:ni  i  Wer- 
namo köping.  Tax. värdet  var  30,000 

rdr  rmt. 

Torp,  by  i  Kronobergs  län,  Mohcda 

socken  af  Albo  härad;  '/,  krono,  1^'., 
skatte;  har  sedan  Johan  IILs  tid  tillhört 
slägten  Humble;  har  flera  industriella 
anläggningar,  såsom  manufaktursmedja 
med  knipp-  och  spikharamare,  masugn, 

enbladig  säg;  äfven  tinnes  här  förråds- 
hus för  Kronobergs  regementes  fält-  och 

utredningsattiralj. 

Torp,  by  i   Jönköpings    län,    Hags- 
hults    socken    af   Östbo  härad,  2'/4  mtl 

I   skatte;  har  tillverkning  af  salpeter. 
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Torp,  laiidtbruksskola  i  Kronobergs 
län,  lemnade  1859  undervisning  At  12 
frilärlingar,  men  måste  i  Oktober  samma 
Al*- i  följd  af  föreståndarens,  majoren  frili. 

Liljeereutz's,  iråkade  sjukdom  förHyttas 
till  Gafvetorp  i  samma  län,  och  ötVertogs 
förestAndare-befattningen  af  kapten  U. 
Angers-tein,  egarc  af  egendomen. 

Torp,  fordom  Sörbytorp,  ett  och  '/^ 
mtl  frälse-säteri,  uti  Cliristianstads  län, 
Sörby  socken  af  Westra  Göinge  härad,  2 

mil  frAn  Christianstad  och  IV4  f«'ån  jern- 
vägsstationen  Hessleholm ;  intager  med 
underlydande  4i{|  mantal  frälse,  V:io  nitl 
skattc-rustliAll  i  samma  socken  en  areal 

af  2,600  tid,  deraf  1,500  skog  och  betes- 
mark. Vid  godset  tinnas  mejeri  med  65 

kor,  tröskverk,  som  drifves  med  angå 
om  6  hästars  kraft,  qvarn  och  rundsag, 
!)etydlig  park  och  trädgård. 

Säteriet  med  Vie  oatl  utsockne  frälse 
Torp  var  1863  ta.K.  till  50,000  rdr  rmt; 
har  länge  och  ännu  1862  tillhört  sJägten 

Duvall.  men  egdes  1863  af  gr.  Trolle- 
Wachtnieister  i)ä  Ljungby. 

Torpa,  Stora,  ett  hälft  mtl  frälse,  uti 

Orgryte  socken,  Säfvedals  härad  af  Göte- 
borgs och  Bohus  län,  med  ett  i  1863 

års  bevillning  asatt  värde  af  40,000  rdr, 
egdes  samma  år  af  grosshandlaren  D. 
Caruegie.  Härvarande  ladugård  afbrann 
den   13   December  1831. 

Torp,  Östra,  en  socken  uti  AVemmen- 
högs  härad  af  Malmöhus  län,  4  mil  från 
Malmö,  3V2  iiii^  f'äii  Ystad,  innefattar 
byn  Östra  Torp  samt  Smye  fiskläge  med 
en  areal  af  0,042  qvadratrail  land  (=  972 
tid  =  5,443  qvadratref),  5^^  mtl,  be- 

bodda af  cirka  633  inbyggare.  Socknen 
har  skarp  och  sandig,  men  dock  gifvande 

åker,  brist  på  skog  och  2  kalkbruk;  ut- 
gör med  annexet  Lilla  Isie  ett  regalt 

pastorat;  sockenväg  %  mil.  Kyrkan,  pä 
Skånes  sydligaste  udde,  är  liten,  uppförd 
i  äldre  spetsbägsstil.  En  folkskola  linnes 
sedan  1842,  en  småbarnsskola  sedan  1859. 
—  Adress:   Malmö. 

Torp,  Öster  och  Wester.  Ett  mtl 
skatte,  rusthåll  sedan  1757,  belägna  uti 
Håby  socken.  Tunge  härad,  Göteborgs  och 

Bohus  län,  omkring  2V2  niil  ff''"  Udde- 
valla, vid  Kärnsjöns  utlopp,  äro  skoglösa 

med  klent  jordbruk,  men  ansenliga  vatten- 
verk, bestående  af  2  mjölqvarnar  med  3 

par  stenar  uti  hvarje,  och  2  sågverk  med 

hvartdera  2  fiubladiga  ramar  och  en  kaut- 
VII. 

Torpa.  73 

ram,  hvarvid  skäras  årligen  r:a  2,500 
tolfter  blockar,  som  hemtas  till  största 
delen  från  ̂ yärmland  och  hitflottas  genom 

Orekilselfven;  ta.veringsvärdet  Ar  186.')  var 
48,000  rdr  rmt.  —  Det  var  dessa  såg- 

verk, som  intill  våra  dagar  egdes  af 
sägbruksbolaget  i  Uddevalla,  och  som 
satte  denna  stad  i  tillfälle  att  med  fördel 

begagna  sig  af  sin  privilegierade  timmer- 
handel med  Wärmland.  Torp  eges  nu 

jemte  V4  ̂iitl  Ekenäs,  V4  Waleberg,  i 

Håby  socken,  och  ̂ i\  mtl  skatte  i  Ofra 
Torp  samt  V4  frälse  Frötorp,  bAda  i 
Foss  socken,  af  major  Kock  på  Wågsäter 
på  Dal.  På  Torps  egor  bodde  i863: 
133  perboner;  till  egendomen  hörcr  äfven 

skattlagdt  ålfiske.  1  Ofra  Torp  eges  '/o 
mtl  af  gymnasii-befallnii)gsman  G.  Sehiller. 
—  Under  1808  —  1809  års  krig  var  på 
Torp  inrättadt  sjukhus  för  arméen;  en 
stor  jordhög  vid  gården  förvarar  benen 
efter  450  här  i  då  härjande  fältsjuka  aflidna 
meiiniskor. 

Torp,  gästgifvarcgård  uti  Göteborgs 
och   Bohus  län;  skjutsar  till: 
Göteborg  u.  o   1       mil. 
Kärra   i    ö   1%     » 

Hustevik  i  n.   v   1^/4    » 
Torpa,  annex-socken  till  Carlskyrka 

i  Åkerbo  härad  af  Westmanlands  län,  är 
belägen  i  länets  sydöstligaste  hörn,  söder 
om  Mälarviken  Galten,  2  mil  trån  Ar- 

boga, invid  gränsen  mot  Nyköpings  län 

och  begränsad  af  Turabo  och  Råby  sock- 
nar i  öster,  af  Lista  i  söder  samt  i  vester 

af  Kung  Carls  socken;  arealen,  11,872 

tid,  är  fördelad  på  42 '/o  mtl,  hvaraf  36 '^ 
skatte,  4%  krono  och  IV2  frälse;  folk- 

mängden, som  år  1840  utgjorde  1,196 
personer,  hade  1865  ökats  till  1,282.  I 
afseeude  pä  naturbeskaÖenheten  bestar 
socknen  af  2  tämligen  olika  delar;  den 
norra,  närmast  Mälaren  belägna,  är  en 
slättbygd  med  bördig,  väl  odlad  lerjord, 
och  den  södra  upptages  af  en  bergås 
i  rigtning  frän  vester  till  öster,  brant 
stupande  mot  norr,  hvarefter  den  sagta 
höjer  sig  mot  söder,  såsom  en  stcnbunden, 
ojemn  högslätt,  hvilken  ger  upphof  åt 
ett  par  mindre  vattendrag.  —  Landsvägen 
från  Thorshälla  till  Arboga  går  genom 
socknen  förbi  kyrkan,  som  är  af  hög 
ålder.  Sockenbibliotliek  finnes.  —  Bland 

gårdar  må  näranas  :  West-Tible,  Skenåker, 

som  är  prestgård,  Torpiuiga  säteri,  Fors- 
surna,  Högsta  med  tegelbruk  o.  s.  v.    Af 

10 
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Broby  hör  bit  1  ratl,  ratn  472  ™tl  till 
Södermanlands  län.  —  Adress:  Thors- 
häUa. 

Torpa,  en  socken  uti   Ydre  härad  af 
Linköpings  län,    8    mil    ii  an  Linköping; 
areal  O.we  qvadratrail  land  och  öar,  0,263 
qvadratrail    vatten    (eller   28,122  tid   = 
157,482    qv.ref);   50   mtl,   hvaraf   17 Vg 
skatte,  1%  krono,    30%    frälse;    1,450 
inbyggare.   Härifrån  hafva  under  sednare 
åren  många  utvandrat  till  Amerika.  Jord- 

månen i  de  ojemna  bygderna  är  den  van- 
liga  svaga   sandmyllan   med   klappersten 

och    kring    en    sandås,    som    går  utmed 
Torpasundet    från    Asby.    mer    oblandad 
sand:  å  slättbygden  är  myllan   mer  eller 
mindre  lerblandad.     Åkerbruket  har  här, 

i  förhållande  till  hemmantalet,  större  ut- 
sträckning än  i  någon  annan  del  af  hä- 

radet; äng  och  bete  äro  tillräckliga;  skog 
växer   öfver    behofvet,    uiom    vid    några 

hemman  pä  skogsmarken,  som  äro  beröfva- 
de  all  skog;  slätten  har  riklig  löfskog.  Lin- 
säde,  biskötsel,    slöjd    och    iiske   äro  bi- 

näringar.    Torpa   socken   är  konsistorielt 

pastorat  af  2:dra  klassen.     Kyrkan,  upp- 
förd med  4  korshvalf    och    en    likaledes 

hvälfd  sakristia,  hvaruti  kakelugn  insattes 

1859,  har  vackert  läge  på  en  kulle,  om- 
gifven  af  prestgärdens  gärde,  der  en  ek  står, 

10^/4  alnar  i  omfång,  l'/o  aln  öfver  marken, 
och    dess    löfrikaste    äng,    hvars    strand 
sköljes  af  Sömmen,  som  här  med  en  vik 
söndrar  socknens  fasta  land  från  Torpön, 

innehållande  8' g  mtl,  mellan  hvars  res- 
liga   och    skogklädda     b:  rg    framskymta 

välbyggda  gårdar  med  odlade  marker.  Ar 
1864   utgjorde   kyrkokassan   14,663  rdr; 

när  härtill   läggas    ljuskassan,    bok-   och 
barnkassan, skolans,  fru  Eundboms,  Fager- 
bergska  stiftelserna,  Tranerska  läkarefon- 

den, 24,956  rdr,  densamraas  sjukhusfond 
(sjukhuset  vid    Ramsfall  hlef  lärdigbygdt 
1852),  hans  fideikommiss   för   slägtingar 

och  fattigkassan  samt  Grönhagiska  graf- 
kassan,  torde  få  kyrkor  och  församlingar 

finnas    med  en    mer   utsträckt  penninge- 
förvaltning   och    dermed    förenad    större 

ansvarighet.    Undervisningen  bestrider  en 
lärare  uti  1  flyttande  och  5  småbarnsskolor 
sedan  år  1847.     Exerajj';!  på  bondmålet 
inom  orten :  röjtrafva  =  rågstack  på  åkern. 
Af  säterier  finnas:    Falla,   Södra   Linne- 

kulla,  Hestra,  Näs,  Holma,  Dalby,  Hojve- 
torp,    Tranberga,    Ledarnålen,    Brandnäs 
och  Liljeholmen.    Af  hemman  finnas  iSun- 
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nanå.  Dragsnäs,  Linnekulla,  Bubbetorp, 
Ramsmåla  med  gästgifveri  m.  fl.  f  nder 
katholska  tiden  innehade  kyrkliga  stiftel- 

ser och  kloster  halfva  hemmantalet.  — 
—  Adress:  Boxholm. 

Torpa,  en  socken  uti  Himble  härad 
af  Halmstads  län,  1  mil  norr  om  Halm- 

stad, omgifves  i  norr  af  Ahs,  i  öster  och 
söder  af  Lindbergs  socknar,  i  vester  af 
Torpafjorden,  omfattar  0,i4i  qvadratrail 
land  (  =  3,379  tid  =  18,922  qv.reH. 
fördelade  på  I6V4  mtl,  hvaraf  5||  skatte, 

2^/ 4g  krono,  8"/3  frälse,  bebodda  af  615 
inbyggare  år  1865.  Socknen  genomskäres 
af  berg  och  dalar;  genom  Nisseängar 
flyter  Nissebäck  i  hafvet.  Här  och  der 
finnas  numer  endast  glest  kringspridda 

ek-  och  allundar  af  de  enligt  traditio- 
nen fordna  stora  skogarna.  På  Torpas 

nu  kala  utmark  utvisas  ett  ställe  med 

namnet  Bodame, der  Torpas  fordna  danska 
socknemän  uppbyggt  åt  sig  i  tjockaste 

skogen  bodar,  till  hvilka  de  vid  West- 
götarnes  fiendtliga  infall  plägade  taga  sin 
tillflykt,  tilldess  slutligen  äfven  dessa 
gömställen  upptäcktes  och  brändes,  hvaraf 
stället  sedan  kallades  Brända  Bodame. 

Bland  vilda  djur,  som  visi  sig  vid  d<; 
öar  och  skär,  som  tillhöra  pastoratet, 
märker  man  skälen.  Dessutom  finnas  en 

stor  mängd  vattenfoglar,  och  välkomnast 
bland  alla  äro  de  s.  k.  Ärorna  (ejder- 
gåsen).  Denna  fågel  lefver  här  helt  fredad, 
utan  fruktan  för  landets  infödingar,  hvilka 
först  sedan  fogeln  mot  vintern  lemnat 

sitt  bo  taga  det  i  besittning  och  in- 
samla det  qvarlemnade  ejderdunet.  Der- 

emot  är  korpen  en  farlig  fiende  till  ejder- 
gåsen.  En  stark  mineralkälla  finnes  vid 
stomhemmanet.  Byar  äro:  Torpa  med 
dels  sandjord,  dels  lermylla.  Bälg,  med 
torfmosse  och  löfskog,  samt  Kjärra,  meil 
den  bästa  jordmånen;  Lillebacka  är  ett 
enstaka  hemman.  All  fast  egendom  är 
taxerad  till  228,600  rdr  rrat.  De  bättre 
hemmanen  gifva  säd  öfver  behofvet;  fisket 
är  en  lönande  binäring.  Socknen  är  annex 
till  Warbergs  stadsförsamling.  Kyrkan  är 
30  alnar  lång,   13  bred. 

Torpa,  annex-socken  till  Borås  stads- 
församling, belägen  söder  om  staden  i 

Wedens  härad  af  Elfsborgs  län;  areal 

98,369  qvadratref  eller  17,566  tid,  hvaraf 
1,250  vatten;  28%  mantal,  deraf  24% 

skatte,  V2  krono,  3%  frälse,  hvartilt 
komma  IV2  mantal  inom  Marks  härad; 
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1,944  hl  byggare.  Marken  bergig,  skog 
till  nöiltorft;  WiskeAn  flytor  genom  sock- 

nen; af  sjöar  finnas  Bo-  och  We^i-sjöarne 
>anit  Wiaveds-sybw  på  vestra  gränsen  mot 
Bollebygds  och  Sandhults  socknar;  tviinne 

"isjir,  livaraf  den  ena  gifvit  staden  dess 
nainii.  MariiP  källa,  Vo  ™il  söder  om 

Horas.  Tax. värdet  541,700  idr  rmt.  — 
Här  märkas  välbyggda  gårdarne  Osdahl, 
V4  skatte  Allmänningen,  V3  «1^-  Holmen, 
V2  .%öf.  Wiarecl  eller  Philipslund  och 

Sjöbo,  V2  '^■'tl  frälse,  samt  Buttorp,  der 
hufvudmanncn  i  Hoffmansfejden  år  1766 
bott.  I  Gässlösa  by  bor  en  gammal 

veteran  från  Finska  kriget.  —  V4  frälse 
Björbo,  V2  ̂olbij,  Vg  Björkäng  egas  af 
Borås  stad;  Dnifvefors  qvarn  med  5  par 
stenar.  —   Adress:  Borås. 

Torpa.  Annex-socken  till  Annerstads 
pastorat,  är  belägen  i  Sunnerbo  härad  af 
Kronobergs  län,  9V4  mil  s.  v.  från  Wexiö, 
innefattar  22^8  '"ti  på  23,418  tids  areal, 
gränsar  i  norr  till  Annerstad,  i  öster  till 
Plamneda,  i  söder  till  Hinneryd)  i  vester 
till  Knäred  i  Halland  och  Wrå,  egde  år 
1805  en  befolkning  af  657  personer, 
hvilket  antal  1850  förökats  till  1,242  och 
1865  till  1,517.  Jordmånen  är  af  mindre 

god  beskaffenhet,  och  år  1860  beräkna- 
des den  odlade  jorden  utgöra  endast  640 

tid,  då  (leremot  den  naturliga  ängen  upp- 
gick till  50,000  tid;  årliga  utsädet  upp- 

gifves  till  1,200  tunnor,  och  vinterfödda 
kreatur  till  21  hästar,  614  nötboskap, 
500  får  och  150  sviu.  —  Folkundervis- 

ningen bestriddes  1862  uti  en  flyttande 
folk-  och  tre  småskolor. 

Sedan  socknens  gamla  kyrka  »ned- 
fallit» om  vintern  1620,  uppbyggdes  med 

iijelp  af  6  t:r  spannmål  ur  kyrkoherberget 

eu  ny  kyrka  af  sten.  Afven  här  återkom- 
mer den  gamla  sagan,  att  kyrkan  blifvit 

uppbygd  på  det  ställe,  der  ett  par  iös- 
släppta  oxar  stannat;  men  det  tillägges, 
att  en  tupp  här  varit  med  i  vagnen, 

hvarföre  socknen  först  kallats  Tuppa,  se- 
dermera Torpa  (!).  —  I  socknen  finnas, 

ovanligt  nog,  endast  två  små  sjöar.  — 
I  den  Vg  n)il  från  kyrkan  belägna  byn 

Sunnertorpa  förmodas,  att  det  gamla  Sun- 
nersborgs  slott  legat,  efter  hvilket  häradet 
fått  sitt  namn,  eller  tvärtom;  men  Wiesel- 
gren  anser  öfvervägande  skäl  ådagalägga, 

att  detta  första  legat  i  Hamneda  angrän- 
sande socken.  Imellertid  är  dock  platsen 

utmärkt  för  en  mäned  af  stora  kullar  och 

vallar,  hvilka  till  .största  delen  synas  da- 
nade af  menni-ikohänder.  —  Af  byar  och 

gårdar  må  nämnas  Gashidt  1%  mantal 

skatte,  Norrtor], a  1^/^  ratl,  Råaköp  1 
mänt.,  Kjersetijd  IV4  mänt.,  Stackorp  1 

mtl  frälse,  l""*/^  mtl  skatte  och  ̂ /^  mtl krono,  hviiken  sistnämnda  heraraansdel 

är  furirsboställe:  ^l^  mtl  Näs  kapellans- 
boställe,  ̂ 'g  mrl  kr.  Höggeshult,  militi*- 
l)oställe,  Boda.  1  mtl  frälse,  Källshult, 
1  dito.   —   Ad  less :  Ljungby. 

Torpa,  Stora  och  Lilla,  1%  mantal 
frälse  i  Okna  socken,  Östra  härad  af  .Jön- 

köpings län,  5  mil  från  Eksjö,  var  1863 
deladt  i  två  lolter,  tillika  raed  underly- 

dande Vg  nitl  Torpa  Akagården  samt  en 
mjölqvarn,  en  sågqvarn  och  helsobrunnen 
Flankhemmet,  hviiken  upptäcktes  redan 
under  förra  århundradet  och  då  ansågs 
såsom  ganska  god.  Silfvermalmanledningar 
skola   hafva  blifvit  funna  vid  denna  gård. 

Torpa,  ett  mtl  skatte  i  Ljungarums 
socken  af  Tveta  härad  och  Jönköpings  län. 

Torpa,  Norra,  egendom  i  Snaflunda 
socker  af  Sund  bo  härad  i  Nerike,  består 

af  1  mtl  frälse  och  1  mtl  skatte;  är  be- 
lägen mellan  en  mindre  å  i  norr  och 

Sjösjön  i  söder.  Under  egendomen,  der 
mjöl-  och  sågqvarn  samt  benstamp  finnas, 
lyder  V2  ™tl  sk.  Sjö  pä  andra  stranden 
af  nämnda  insjö. 

Torpa,  ett  frälse-säteri  af  2  mantal 
uti  Långhems  socken  af  Kinds  härad 
och  Elfsborgs  län,  beläget  i  vacker  ort 
vid  stranden  af  sjön  Asunden,  %  mil 
n.  v.  från  kyrkan,  som  ligger  2V2  ™il 
s.  v.  från  Ulricehamn,  är  Stenbockska 

slägtens  stamgods  och  egdes  1414  af  Arvid 
Björnsson  Stoie.  hvars  efterkommande  i 
4:de  led  Olof  Arvidsson,  S.  E.  R.  1505— 
26,  blef  stamfader  för  näranda  ätt:  gär- 
deu  förblef  inom  slägten  till  medio  af 

1700-talet,  då  den  genom  gifte  tillföll 
öfveramiralen,  friherrre  C.  G.  Sjöblad,  eges 
sedan  1840-talet  af  kammarherre  E.  T. 
Sparre.  Säteriet  tax.  1863  till  90,000 
rdr  rmt;  underlydande  äro  1  mtl  frälse 
och   15    torp;    folkmängd    130   personer. 

Följande  tillåta  vi  oss  i  sammandrag 
anföra  ur  Afzelii  Sagohäfder  VII  band. 
68  —  69  sid.:  »Här  bodde  ett  lyckligt  par. 
Gustaf  Olotsson  och  hans  goda  förstån- 

diga husfru,  Britta  Eriksdotter  (Lejou- 
hufvud),  i  kretsen  af  13  barn.  Och  här, 

så  säges  i  krönikorna,  föddes  och  upp- 
växte den  fagrra  Karin  Gustafsdotter,  tro- 
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lofvad  int^d  Gustaf  Koos,  en  son  till 
Kristina  Gyllenstjerna  och  Herr  Johan. 

Såsom  de  tlesta  at"  ätten,  var  Gustaf  Olofs- 
ton  af  ett  friskt  svenskt  mod,  skämtsam 
och  lefnadsglad,  derföre  han  ock  var  af 
konung  Gustaf,  sin  svåger, högligen  älskad. 
Om  det  vackra  Torpa  var  honom  kärt, 
så  var  det  icke  så  mycket  för  den  glada 
dryckesstämnians  skull,  som  hvar  afton 
väntade  honom  der,  som  fastmer  för  herr 
Gustafs  husfrus  behagliga  umgänge  och 

tina  vett.  Ett  år  efter  drottning  Marga- 
rethas död  reste  konungen  ned  till  Torpa, 

och  den  grannsynta  fru  Britta,  kan  väl 

hända  den  fagra  Karin  sjelf,  hade  till- 
förne vid  konungens  besök  förmärkt,  att 

han  heldre  och  hjertligare  skämtade  med 
henne,  än  med  andra  jungfrur.  Men  huru 
härmed  var,  välkomnades  af  löräldrarne 

hjertligen  den  höga  gästen,  medan  den 
blygsamma  jungfrudotteru  med  sorgefullt 
sinne  öfver  sin  ungdoms  utkorade  brud- 

gum, den  hon  nu  väl  förstod  att  hon 
aldrig  kunde  få,  hade  gömt  sig  undan 
bakom  en  häck  i  trädgården.  Men  den 
längtansfulla  friaren  skyndade  ut  och 
hittade  snart  sin  undangömda  perla,  tog 
henne  kärleksfullt  vid  handen  och  förde 

henne  upp  till  fader  och  moder  i  salen, 

der  hon  förnam  deras  vilja,  och  lyckön- 
skades till  krona  oeh  drottningenamn. 

Hvad  härvid  i  skön  Karins  hjerta  föregick, 
veta  vi  icke;  men  kärleken  till  Gustaf 
Roos,  måste  gifva  rum  för  kärleken  till 
Gustaf  Wasa.  Hon  var  en  ödmjuk  lydig 
dotter  och  blef  en  trogen  konungslig  brud. 

Torpa,  ett  ratl  frälse-säteri  uti  Seger- 
stads socken,  Gudhems  härad  och  Skara- 
borgs län,  beläget  omkring  l^o  mil  från 

Falköping,  med  mycken  löfskog  i  den 

eljest  skoglösa  socknen,  är  oraiiämndt  un- 
der artikeln  Segerstad.  Säteriet  är  extra 

roteradt  i  roten  J)^  69  med  15  dalers 
taxation  enligt  kongl.  brefvet  den  18 
Juli   1848. 

Torpa,  ett  mtl  säteri-ladugård  uti 
Kjedums  socken,  Barne  härad  och  Skara- 

borgs län,  3V2  mil  s.  v.  frun  Lidköping; 
utbyttes  från  kronan  till  frälse  den  12 
September  1664  af  generalmajor  Hjerta; 
egdes  1812  af  kapten  Wahlfelts  enka, 
friherrinnan  S.  L.  Waclitmeister;  år  1863 

hade  säteriet,  hvartiil  hörer  ansenlig  löf- 
skog, och  som  var  tax.  till  55,000  rdr  rmt, 

två  egare  af  bondeståndet;  till  ena  delen 
lydde   Vo   ™tl  skatte.     Ett  annat  Torpa, 

1  ratl  frälse  i  Keduras  socken  af  Kål- 
lands härad,  tax.  till  31,000  rdr  rmt, 

har  tre  egare. 

Torpa,  ett  frälse-säteri  af  2  mtl  uti 
Forss  socken  af  Flundre  härad  och  Elfs- 

borgs län,  deraf  l'/3  mtl  utgjorde  (1865) 
en  egendom,  belägen  i  en  naturskön 
trakt  vid  Göta  elf,  midt  imellan  Troll- 

hättan och  Lilla  Edet,  2  mil  från  Weners- 
borg,  6  mil  från  Göteborg,  bebyggd  med 
en  större  oljemålad  två-vånings  byggnad, 
täckt  med  tegel  på  bräder,  innehållande 
15  rum;  af  öfriga  byggnader  må  nämnas 
en  större  ladugård  och  stall,  grundmu- 

rade och  uppförda  af  tegel;  arealen  är 
135  tid  åker,  15  tid  hårdvallsäng  och 
6  tid  trädgård,  park  och  hustomter  samt 
100  tid  skog  och  betesmark;  till  godset 
höra  jagt  och  fiske,  två  lastbryggor; 
egare  var  A.  E:son  Fahlbeck.  Ar  1773 
tillhörde  hela  säteriet  koramerse-rådet 
Söderling;  år  1863  var  Köpings  säteri, 
1  mantal,  sammanlagdt  med  Torpa  och 
skiftadt  mellan  9  egare.  Till  Torpa 
höra  tegelbruk,  tax.  till  15,000  rdr  rmt, 
samt  Torpa  mineraWälla,  hvars  vatten 

innehåller,  utom  talkjords-,  kalkjords- 
och  jernoxidul-salter,  äfven  chlornatriura 
samt  jodnatriura,  och  hvarpä  professor 

G.  Hjort  nyligen  fäst  Göteborgs  veten- 
skaps- och  vitterhets-samhälles  uppraärk- 

amhet.  Källan  har  ock  af  egaren  (1862) 
Tit.  L.  Svangren  blifvit  satt  i  sådant 
skick,  att  den,  skyddad  från  elfvattnets 
inträngande  vid  hvarje  vattenstånd,  kan 
lemna  en  jemn  tillgäng  på  vatten,  som 
vida  öfverträffar  i  jodhalt  de  i  detta 
hänseende  mest  framstående  mineral- 
vatten. 

Torpa,  by  uti  Fjärås  socken,  Fjäre 
härad  och  Halmstads  län,  nära  %  mil 
s.  o.  från  Kongsbacka,  belägen  på  ömse 

sidor  om  landsvägen,  med  bördig  jord- 
mån, innefattar  lö^g  mantal  skatte,  1 

krono  pä  21  nummer  i  61  bruknings- 
delar med  677  inbyggare  på  170  hushåll. 

Krono-heraraanet  innehafves  af  biskopen 
i  Göteborg;  vid  74  n^t'  skatte  inrättades 

på   1840-talet  en  skola. 

Torp;!,  ett  härad  uti  Göteborgs  och 
Inlands  fögderi  och  Bohus  län,  hvarom 
se  art.  Inlamls  Torpe;  här  må  tilläggas, 

att  folkmängden,  enligt  ratls-längden,  år 
1863    nedgått    till    5,769    personer.      1 
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bevilliiinj,'  efter   II    och    III  art.  erlades 
samma  är  2,147  rdr  rmt. 

Torpane.  Gästj^ifvarcf^ård  på  Ual  uti 
Tydje  socken  af  Elfsborgs  län,  belägen 
i  eu  flackländig  och  bördig  trakt,  med 

låga  berg,  beväxta  med  krattskog;  här- 
ifrån, hvarest  man  öfverskådar  en  sträcka 

af  deii  s.  k.  Dalbosjön,  en  vik  af  Wenern, 
skjutsas  till : 

Lund,  i  söder   T^/g  mil. 
Åvud,  nordost   1^4     » 

Torpelund,  ett  half  mtl  berustadt 
säteri  uti  Lognas  socken,  K  inne  härad, 
Skaraborgs  län,  är  redan  beskrifvet  under 
art.  Lugnas;  här  ma  tilläggas  att  förre 

agaren  (nuvarande  är  Johan  Fridell)  ny- 
ligen inrättat  en  flickskola,  uti  h vilken 

omkring  70  flickor  erhålla  undervisning; 
under  säteriet,  som  1863  taxerades  till 
25,000  rdr,  brukas  Vs  ™tl  jemte  ett 
ryttare-boställe. 

Torpshammar,  jernbruk  uti  Torps 

socken  i  Medelpad  och  Wester-Norrlands 

lån,  är  beläget  5'',4  mil  frän  Sundsvall, 
vid  allmänna  landsvägen,  V4  '^'l  ̂ i^än 
Alsta  gästsjifvaregård  vid  Gimån,  som 
utfaller  i  Ljungan,  hvilken  här  bildar  eu 

mängd  smä  vattenfall  omkring  skogbe- 
växta  holmar.  Brukets  första  privilegier 
äro  af  den  11  Maj  1795,  meu  utvidgades 
sedermera  åren  1801,  2,  4,  31  och  37, 

så  att  det  på  1840-talet  hade  4  stäng- 
jernshararar  och  8  härdar  med  3,450 
skii  smide,  10  manufakturhararar,  stålugn 
med  1,100  sk  fl  smide;  efter  år  1858 

är  smidesrätten  oinskränkt,  och  uppgifves 
stångjernstillverkniugen  år  1860,  då  2 
härdar  voro  nedlagda,  till  1,823  skit  af 

köpe-tackjern ;  raanufaktursmedjan  ned- 
brann i  September  1863.  Största  delen 

af  det  härstädes  förädlade  jernet  säljes 

på  stället  till  Jämtländningar,  som  ut- 
byta eu  del  deraf  i  Norge  mot  sill  och 

torr  fisk.  Smidesstämpeln  är  T.  J.  inom 
en  cirkel;  egare  ett  bolag,  bestående  af 
hrr  C.  F.  Huss,  F.  L.  Gyllenhaal  och 
C.  A.  Axeil.  Folkmängd  340  personer  på 
66  hushåll.  —  Till  bruket  hörande  landt- 

egendom  uppgafs  på  1840-taIet,  då  egen- 
domen tillhörde  öfverste  kammarherren 

gr.  Mauritz  och  öfverste  kararaarjunkarrn, 
grefve  Claes  Lewenhaupt,  bestå  af  87^8 
mål  (48  =  1  mtl)  med  294  tid  åker, 
360  tid  äng  samt  6,694  tid  skog;  af- 
kastningen    var    60,000    lU    hö,    2,327 
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t:r  säd;  kreaturens  antal  42  hästar,  100 

kor,  18  oxar,  utom  småkreatur.  Egendo- 
mens onera  uppgåfvos  till   940  rdr. 

Torpunga.  Ett  gods,  beläget  i  Torpa 
socken,  Akerl)o  härad  af  Westerås  län, 
nära  gränsen  mot  Nyköpings  län,  består 
af  1  mtl  frälse-säteri  och  2  mtl  rusthåll 

med  underlydande  2*/-  mtl.  Efter  att 
hafva  varit  militiae-boställe,  utbyttes  säte- 

riet år  1681  af  en  Wattrang.  har  der- 
efter  tillhört  slägterna  Elgenstjerna  och 
Fleetwood,  af  hvilken  sistnämnda  frih. 
C.  E.  Fleetuoods  arfvingar  nu  innehafva 
godset.  Trakten  utgör  i  allmänhet  en 

ojemn  och  stenbunden  högslätt,  genom- 
skuren af  ett  par  smärre  vattendrag,  som 

från  söder  utfalla  i  Mälarfjärden  Galten. 

Torpesta,  ett  mtl  frälse-säteri  i  Ny- 
köpings län,  Könö  härad  och  Ludgo 

socken,  med  qvarn,  tegelbruk  m.  m., 
köptes  till  frälse  år  1651  af  H.  Fleming 

och  innehades  1686  af  Lindhjelm.  Tran- 
säfer,  1  mtl  ladugård,  som  1638  köptes 

till  frälse  af  Chrisman  Lilje,  har  seder- 
mera haft  samma  egare  som  Torpesta, 

och  lyda  numera  begge  gårdarne  under 
Oster-Mahna  säteri  i  ofvannämnda  soc- 

ken, hvilket  åter  eges  af  kapten  A.  (J. 

AdelboTgs  arfvingar  på  Södertuna  af  Frus- 
tuna  socken  i   Daga  härad. 

Torrbjörntorp,  by  af  l^g  ™*1  skatte, 

Y>  frälse  uti  Skaraborgs  län.  Torrbjörn- 
torps  socken,  Gudhems  härad;  häraf  är 
Vo  mtl  gästgifvaregård,  som  skjutsar  till: 

Falköpinrj  i  söder    ....        'g  mil. 
r,      ,   j-        tförbi  Stenstorps?     . , , Eanstadin.v.l.        ..       ̂   ..•      r     lo     » 

Ijernvags-statioui 
Bohan  n.  o   l'/^     » 
Kjeddabo  s.  v   2  » 

Gökhem  v.   s.  v   l''y'g     » 
Leaby  s.  o   1  » 
Sörbij  s   1^/,      » 

Torreberga,  gård  i  Malmöhus  län. 

Bara  härad  och  Nefvitshögs  socken,  ̂ ,4 
mil  från  Lund,  utgöres  af  3^/4  mtl  ut- 
sockne  frälse,  taxeradt  till  132,600  rdr, 
med  c:a  180  tid  åker,  som  afkastar  mellan 
8  å  1400  tunnor:  härtill  hörer  ett  större 

tegelbruk,  taxeradt  till  11,500  rdr  rmt; 
folkmängd,  cirka  100  personer.  Egare, 
ryttm.  B.  Trolle  på  Brödda,  arrendator 

M.  F.  Nissen.  Tillverkr-.ingen  af  skum- 
ost vid  denna  gård,  såsom  olika  med 

vanliga  raethodeii,  må  här  anföras:  ost- 

massan upptages  efter  en  skedd  sönder- 
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röring  och  späckning  direkt  ur  ostkittelu 
i  ostduken,  hvarefter  den  läggas,  insvept 

i  denna,  i  ett  i  ostbordet  anbragt  ost- 

faller,  der  vasslau  utpressas  med  hän- 

derna, salt  och  kryddor  tillblandas,  hvar- 
efter massan  lägges  under  pressen,  för 

att  undergå  den  vanliga  behandlingen. 

Torreby,  ett  ra  antal   frälse  uti  Foss 
socken  af  Tunge    härad,  Göteborgs  och 
Bohus    län,    beläget    3    mil    norr    från 

Uddevalla   på    Tuugenäset,    ̂ i\  mil  från 
kyrka,    med    inlagande    utsigt   från  den 

vackra  åbyggnadens  öfra  våning  utöfver 

GuUmarsfjorden,  hvartill  skogar  och  åker- 
fält bilda  för-  och  Stångenäsets  stränder 

bakgrunden.    Åbyggnaden,   med   15  rum 
i  två  våningar,    är    inredd  med   mycken 

lyx,  och  ett  par  af  rummen  äro  möble- 
rade i  orientalisk  smak.    Trädgården  är 

stor  och  vacker  med  omkring  200  frukt- 

träd. —  Torreby,  fordom  säteri,  har  till- 
hört fältmarskalken    K.    von    Ascheberg, 

hvilken   på  detta   skönu    ställe  ofta  njöt 
en   kort   hvila    ifrån    de    mänga  bördor, 

dem    konungens     förtroende     och    egna 

förtjenster  pålagt    honom,    hvars   minne 

ännu    lefver    i    nejden,    och     som    den 

godtrogna     vidskepelsen     gerna    vill    se 
anlända    midnattstiden    uti    en    med  ett 

svart  spann    förspänd    vagn,    för  att  be- 
söka sitt  fordna    älsklingshera.  —  Ifrån 

Aschebergska   slägten  öfvergick  Torreby 

till  en  Liljehök,    Meck,    Virgin,  kapten 

Tegnér,  öfverste   Knut    och    baron  Carl 

Bonde,     öfverste^  C.     J.    von    Schulzen 

1825,  baron  C.  Åkerhjelm,  Gustaf  Tham 

och  grosshandlanden  C.  L.  Berger  1863. 

—  Torreby    utgjorde    1844  jerate    1% 
mtl  frälse   ett   gods,    lemnande  en  årlig 

afkastning   af  4  ä  500    tunnor   säd  och 

400  lass  hö;    år    1862   utgjordes  egen- 
domen af  37»    nitl,   som    afkastade  650 

tunnor  säd,  och    der   vanligen  födas   lO 

hästar,    60    nötkreatur    och   25  får;   14 

torp  lyda    derunder;    skogstiligången  är 

obetydlig;    Torreby    1    mantal    utsockne 
frälse  taxerades  1863  ensamt  till  24,000 
rdr  rrat. 

Torresta,  ett  säteri,  se  art.  Låssa 

socken,  IV  Band.  sid.   589,   590. 

Torrevalla,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 

Sörby  socken,  Wilske  härad,  Skaraborgs 

län,  beläget  nära  Sörby  jernvägsstation, 
1  mil  s.  v.  från  Falköping,  har  Anna 

Rosendufva  år    1690    bekommit  genom 

byte  emot  Ingelstorp  i  Walla  härad,  är 
sedermera  doneradt  furstinnan  Euphro- 

syne,  bebygdt  af  hospitals-syssloman- 
nen Abraham  Ahlner,  soni  äfven  anlagt 

vackra  trädgårdsanläggningar.  Nuvarande 
egaren  är  Anders  Ottergren.  Säteriet, 

som  1818  egde  26  tunnors  utsäde,  hö- 
bergning  till  130  stackar,  löfskog  i 
ängarna,  taxerades  1863  till  18,000  rdr 
rmt.  %4  mtl  är  extra  roteradt  i  roten 
Jl?  199  med  9  dalers  taxation,  Vu  mtl 
i  roten  J^  200  med  5  dalers,  enligt 
kongl.  bref  af  den  18  Juni  1848. 

Torrlösa,  Torlösa,  en  socken  uti  On- 
sjö  härad    af    Malmöhus    län,    2V2  i^il 
från  Lund,  2  mil  från  Landskrona;  areal 

0,356  qvadratmil  land  eller  8,239  tid  = 

46,138  qvadratref;  31^^  "^^^'^  2,253  in- 
byggare.   I  allmänhet  brist  på  skog.  — 

Torrlösa  utgör   med    annexet    Skreflinga 

ett  regalt  pastorat  af  l:sta  klassen;  soc- 
kenväg    ̂ \,    mil.     Sedan    gamla    kyrkan 
med  ett  grafchor  af  Tage  Tott  Ottesön 
blifvit  nedrifven   1844,  är  ny  kyrka  upp- 

förd i  grekisk  korsform   med    fyrkantigt 
torn  i  vester,  inre  längd  126  fot,  höjden 
32.    Under  kon.  Carl  XLs   krig   firades 
böndagen,    den     13    Juli,    i    härvarande 
kyrka,  följande  dagen  uppbröt  hären  och 
tågade  mot   Tirup.      Skola  sedan  1847. 
Sockenbibliothek,  öildadt    1858    genom 

en  fond  af  500   rdr   och   en   vald  sam- 

ling böcker  från  kyrkoherden.  —  Herre- 
gården IroUehohn,  af  hvars  underlydande 

flera  utmärka  sig  för  väl  byggnad;   byar: 

Gryttinge,  Wissfo/ta  och  Ostraby.  —  Gry- 
deritp,  Ramstorp  ra.  fl.  enskilda  hemman. 

Torrsjö,   Thorsjö,  ett  krono-säteri  af 
3   ratl,  i  Flisby  socken  af  Södra  VVedbo 
härad  och  Jönköpings  län,  omkring  Sy^ 
mil  Irån  Ekesjö,  är  tämligen  väl  bebygdt; 
tillhör  VVisingsborgB  skolstat  och  är  från 
1839  till  1869  bortarrenderadt  mot  ett 

I    årligt    arrende    af    91   t:r   1   kappe  säd, 
I    hvaraf    hälften    råg    och    hälften    korn. 
[    Tax.värdet  är  45,000  rdr  rmt.     V4  mtl 

;    Torrsjö,  förut  kaplansbol,  har  i  en  sed- 
I    nare  tid  blifvit  utbytt   mot  Hult  Södra- 
:    gård   i  Solberga  socken. 

Torrskog,  Torskotj,  en  socken  uti 
Wedbo  härad  ̂ af  Elfsborgs  län,  5  mil 

I  v.  n.  v.  från  Åmål,  är  i  kyrkligt  hän- 
seende annex  till  Blomskogs  pastorat  1 

Wärmland;  areal  l,i03  qvadr.rail,  hvaraf 

0,190  upptagas  af    sjöarna  Lelång,  Ljus- 
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sjön,  Lilla  Torrsjön,  3.5  käru,  jerate 
delar  af  angränsande  socknars  sjöar; 

12^8  ratl,  deraf  11 '/g  skatte,  1  frälse; 
1,760  inbyggare.  Socknen  är  bergig, 
skog  växer  änru  tillräckligt;  år  1664 

kunde  vid  ett  enda  hemman  Bön  hug- 
gas 100  raastträd;  lager  af  saltsjösnäckor 

och  någon  tälgsten;  kopparmalmsanled- 
ning bearbetades  är  1714  på  Bråtenäs 

egor;  en  ny  väg  frän  hemmanet  Hake- 
rud  till  gränsen  mot  Norge  vid  Allinge- 
raon,  ledande  till  Frcdrikshall,  är  om- 

lagd åren  18.56 — 60.  Hallel'ors-ån  å 
gränsen  mot  Ekenäs  i  VVärraland  förenar 

W.  Sileu  med  Leläng.  Kyrkan  ombyggdes 
1768;  magazinsbyggnad;  ännu  år  1842 

ingen  skola.  —  Gårdar:  Gii^tafyfors  jern- 
verk,  till  hälften  beläget  inom  Wärmlands 

gräns.  —  1  frälse  Kölen,  med  såg.  — 
Adress:   Okne. 

Torsberg  eller  7 orsalierya,  1  mänt. 
frälse-säteri  i  Lidhults  socken,  Sunnerbo 

härad,  Kronobergs  län,  tillhörde  kapt. 

A.  Rosendahl,  som  dog  år  1709,  seder- 
mera hans  arfvingar,  och  egdes  1863 

till  -/;,  af  professor  E.  Fries  i  Uppsala 
och  till  den  återstående  delen  af  bönder; 
se  vidare  art.  Lidhult. 

Torsebro,  krutbruk  i  Christianstads 

län,  Färlöfs  socken  af  Östra  Göinge  hä- 
rad, 1  mil  från  Christianstad,  med  vac- 
kert läge  vid  Helgeå,  på  ett  stenigt 

land,  har  4  krutqvarnar  samt  magazin, 

tork-  och  våghus  m.  ra.,  på  landsidan 
omgifven  af  en  4  alnar  hög  och  3  alnar 

tjock  stenmur,  som  med  sina  båda  än- 
dar slutar  vid  ån;  tillverkade  före  1860 

för  kronans  räkning  årligen  1,000  centn. 

krut,  men,  efter  att  under  åren  1856 — 60 
hafva  exploderat  2:ne  gånger,  numer 
endast  500  centner.  Torsebro  krutqvarn 

och  byggnader  tax.  1863  till  60,000 
rdr,  tulhnjölqvarn,  med  5  par  stenar, 
till  15,000  rdr.  Torsebro  gård,  bestående 

af  Biskops-  och  TyskemöUerua  om  Vs 
mtl  skatte  hvardera,  till  5,000  rdr,  ar 
betsheraman  äro  3  mantal  i  Ströö  och 

Glimåkra  socknar.  Krutbruket,  anlagdt 

på  kon.  Carl  XI:3  tid,  drefs  intill  år 
1716  för  kronans  enskilda  räkning,  och 

har  från  början  af  detta  århundrade 
tillhört  baron  Staél  von  Holstein,  hvars 

arfvingar  nu  ega  det.  Bland  krutbrukets 

direktörer  må  nämnas  den  tappre  kap- 
tenen Hans  Erlandsson  Qvast,  adlad  Lill- 

jegranat,  i  1700.  I  Linnés  skånska 
resa  år  1751  beskrifves  salpeterluttringen 
vid  wTåssebro»  eller  Thorsbro,  ätvensora 

lemnas  der  en  uppgift  om  salpetersladors 

bästa  anläggning  (sid.  91 — 92);  krut- 
stamparne  voro  af  afvenbok.  1  ängarne 

växa  tillsammans  med  opulus,  omtyckt 
af  hästarna,  busken  ossea.  som  är  säll- 

synt i  öfra  Sverige.  Vid  Torsebro  före- 
föll under  1676  års  danska  krig  första 

vapenskiftet. 
Torseryd,  äfven  kalladt  Torsjö,  ett 

säteri  i  Höreda  socken.  Södra  Wedbo 

härad  och  Jönköpings  län,  utgörande 
tillika  med  underlydande  Tångagärde  2 

mtl,  förmedl.  till  l^,\.  Mangärdsbygg- 
uaderna  ligga  i  närheten  af  den  s.  k. 
Höredavägen.  Egendomen  har  tämligen 

goda  inegor,  men  skogen,  ehuru  till- 
räcklig för  gårdens  behof,  är  mycket 

medtagen.  Såsom  egarc  uppgafs  1770 
assessoren  N.  llidderschöld,  f  1787,  och 

på  sednare  tiden  generalen  ra.  m.  C.  J. 
liederstjerna,  under  hvars  tid  gården 

blifvit  väl  uppodlad  och  skött,  och  nu- 

mera kapt.  Fr.  Hederstjerna.  Till  egen- 

domen höra  ̂ 2  "^^^  Qvarnarp,  '/^  Haf- 
revik,  Vo  Nissarp,  allt  skatte,  samt  den 
s.  k.  Munkeqvarnen  med  2  par  stenar, 

grynverk  och  en  enbladig  säg,  alltsam- 
mans är  1863  taxeradt  till  89,000 

rdr  rmt. 

Torsfall,  ThorsjaU,  en  gård  uti  Glad- 
hammars  socken  af  Norra  Tjust  härad  och 

Kalmar  län,  om  V'.,  mantal  frälse,  har 

i  sambruk  med  'V^  mantal  skatte  ett 
utsäde  af  20  t:r  höst-  samt  20  t:r  vår- 

säd; till  godset  höra  mjölqvarn  med  2 

par  stenar  samt  såg.  Egare  äro  A.  och 
T.  M.  Jansson.  Gärden  är  i  synnerhet 

anmärkningsvärd  för  den  å  egorna  be- 
fintliga gamla  s.  k.  Gladhammars  koppar 

grufva,  som  varit  arbetad  sedan  6  ä  700 

år  tillbaka  och  på  14  ä  1600-talen  med 
stor  afkastning,  raen  nu  mer  sedan  år 
1825  är  ödelagd.  I  18ft3  års  bevillning 
är  Torsfall  tax.  till  26,000  rdr,  utom 

underl.  iVg  mtl  skatte;  koboltverket  är 
tax.  till  500  rdr  rmt. 

Torsjö,  ett  mtl  frälse-säteri  uti  Östra 
Thorsäs  socken  af  Konga  härad  och 

Kronobergs  län,  med  vacker  belägenhet 

vid  Thorsjö-sjön,  IV,  mil  från  Wexiö, 
har  haft  egare,  hörande  till  slägterna 

Kosenbjelke,    Törneblad,    Unge,    Kling- 
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ström,  Bjerkén.  och  sedan  bönder,  år 
18G3  D.  Kjellberg.  Jorden  är  stark 
svartmylla  pä  fast  botten;  af  fordna 
bokskogen  tinnes  föga  qvar.  Tax. värdet 
är  20,000  rdr  rrat. 

Torsjö,  by  af  3 '/g  mtl  rusth.  i  Öster- 
Thorsås  socken.  Konga  härad  af  Krono- 

bergs län;  här  märkes  en  gärd,  bestående 
af  1  mtl  Söreg.,  1  mtl  Per  Jonsg.  och 
1  mtl  Per  Nilsonsg.  samt  V ,,  mtl  Thorsäs 

Norreg.,  förmedl.  till  l",g  mtl,  med  sär- 
deles vacker  belägenhet  på  en  höjd  midt- 

för  Thorsjö  sjö;  arealen  är  1,400  tid, 
deraf  åker  C:a  150  tid;  jordmånen  god, 
består  af  något  lerblandad  svartmylla  på 
fast  botten;  arbetsstyrkan  frän  17  torp 
är  tillräcklig  för  gårdens  behof;  tax.- 
värdet  är  65,000  rdr  rmt.  Egare  hafva 

varit  löjtn.  Kraak  1770,  enkefru  Eke- 
lund, kamrer  Eggertz,  lagman  J.  Ber- 

gencreutz,  en  man  långt  före  sin  tid, 

som  nybyggde  alla  åbygguaderua,  od- 
lade och  förskönade  egendomen,  anlade 

en  större  trädgård  på  2  tid  samt  plan- 
terade vackra  alléer.  På  hans  tid  voro 

nyodlingar  högst  sällsynta;  men  detta 
oaktadt  lät  han  upprätta  en  karta  öfver 
den  odlingsbara  marken,  upptagande  en 
areal  af  300  tid,  i  sammanhang  med 

gamla  åkern,  och  ehuru  då  redan  hun- 
nen till  hög  ålder,  fortsatte  han  med 

att  efter  densamma  odla  så,  att  vid  hans 
död  1828  funnos  c:a  30  tid  schacktade, 
stenbrutna  och  dera  alla  större  stenar 

sprängda  —  något,  som  på  den  tiden 
var  högst  ovanligt.  —  Ryttm.  Heden- 
stjerna,  måg  till  lagman  Bergencreutz, 

—  dennes  barn,  då  det  disponerades  af 
morfadren,  som  från  Kampen  ditflyttade 

1827.  —  Adolf  Hedenstjerna,  som  lät 
åbyggnaderna  förfalla  och  begagnade  en 
större  del  af  åkern  till  får-  och  kalfbete. 

Nuvarande  egaren,  brukspatron  J.  Sjö- 
bring,  bar  uppfört  nya  uthus,  deribland 
tvenne  större  längor  af  gråsten,  anlagt 
mejeri  samt  fortsätter  med  den  större 
odlingsplan,  som  börjades  af  lagman 

Bergencreutz.  —  På  Thorsjö  egor  äro 
nyligen  funna  2  ovala  spännbucklor  af 
bronz. 

Torsås,  ett  ratl  fr.-säteri  uti  samma 
socken,  har  tre  egare;  upptages  i  Ny 
Smålands  beskrifning  sammanlagdt  med 
Torsjö  säteri. 

Torskbäckshyttan,  en  hel  hytta  uti 

Fernebo  socken  och  härad  af  Carlstads 

län,  med  en  af  de  äldsta  stångjerns- 
hamrar  i  riket,  som  var  i  gång  före  år 
1608,  men  lär  blifvit  ödelagd  före  1666, 

och  funnos  här  redan  på  1590-talet  af 
hertig  Carl  inrättade  silfver-  och  kop- 

parverk invid  sjön  Yngens  södra  strand; 

koppargrufvorna  omtalas  redan  i  hedna- 
tiden. Enligt  uppgifter  i  tax.längden 

för  år  1863  var  hela  hyttan  taxerad  till 

150,000  rdr  rmt,  och  egdes  ;J|  af  bergs- 
idkaren  J.  G.  Erikssons  sterbhus;  en  på 
egorna  befintlig  masugn  var  taxerad  till 
15,000  rdr,  husbehofssåg  samt  (|varn  till 
400  rdr  rmt. 

Tortuna,  förr  Torrtuua,  en  socken  i 

Ytter- Tjurbo  härad  af  Westerås  län,  be- 
gränsas i  norr  af  Sevalla,  i  öster  och 

söder  af  Björksta,  Badelunda  i  sydvest 
och  Tillberga  i  vester.  På  en  areal  af 

0,?,u^  qvadratmil  land  eger  socknen  35'',  ̂ 
mtl,  hvaraf  27  skatte,  3  krono  och  b-^i\ 
frälse,  alltsammans  år  1863  taxeradt  till 
513,528  rdr.  lubvggarnes  antal  utgjorde 
år  1805:  721,  hade  1840  minskats  till 
678,  år  1860  åter  ökats  till  684  och 
1863  till  732,  fördelade  på  180  hush., 
samt  uppgick  1865  till  743  personer. 
—  Socknen  utgör  nu  ett  konsistorielt 
pastorat  af  2:dra  klassen.  Kyrkan,  af 
sten,  belägen  vid  landsvägen,  mellan 

Uppsala  och  Westerås,  1  ̂j.^  mil  nordvest 
från  den  sednare  staden,  är  uppförd 
åren  närmast  efter  1320,  då  ett  äldre 
kapell  af  trä  nedrefs,  och  erhöll  sin 

första  klocka  såsom  gåfva  af  riksföre- 
ståndaren Mats  Kettilmundsson.  Efter 

en  brand  1577  återställdes  kyrkan  i  sitt 
förra  skick.  Hon  förvarar  utom  en  mängd 

gamla  minnen  från  1400-talet  åtskilliga 
epitaphier  m.  m.  och  choret,  berättar 
Grau,  »är  beprydt  med  der  uppå  muren 

opsatta  och  til  en  evig  vördnad  förva- 
rade coutrefait  af  Våra  Glorvyrdigsta 

Konungar  utaf  den  Gustavianska  ätten.» 
Gustaf  I  fråntog  dock  kyrkan  en  mängd 
dyrbarheter  och  klenoder,  så  att  hon 
blef  fattig  efter  att  förut  hafva  varit 
ganska  rik.  I  kyrkogafveln  är  en  half 
runsten  inmurad.  Bland  andra  forn- 

minnen må  nämnas  en  runsten  vid  W, 

Råby,  åtskilliga  grafhögar  och  bautaste- 
nar  vid  Prestgärdet  och  Korsbacken,  vid 

Nyby,  Wändle  och  Balsta;  de  s.  k.  do- 
raarehällarne    eller    Lundboaberg    nära 
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Lundby,  gammalt  tinjrsställe  o.  s.  v.  — 
Socknen  utgör  hufvudsakligen  en  slätt- 

mark, med  små  bergkullar,  genomfluten 

från  nordvest  till  sydost  af  Tortiina- 
eller  Lillan,  som  på  vestra  gränsen  bil- 

dar Eåcksjön,  med  bördig  lerjord ;  mot 
norr  är  dock  landet  mera  kuperadt 
med  skogsmark,  och  rådande  jordmån 
af  svartmylla  eller  dålig  lera.  Skog 

finnes  endast  till  bränsle.  —  Prestgården, 

l^o  mtl  krono,  ligger  vid  kyrkan;  '/o 
mtl  Wändle  är  kommin.-bost.;  1  ratl  kr. 

Botsberga  eges  af  I  ppsala  akademi.  — 
Andra  gårdar  och  byar  äro:  Aby,  Angesta, 
Nicktnna,  Uäbij,  Ildlln,  Sörbij,  Nortuna, 
Dräi/ijesta,  Ekeby,  Nedersta  m.    fl. 

Tomp,  herresäte  uti  Bara  socken 
och  härad  af  Malmöhus  län,  1  mil  från 

Malmö,  '/o  mil  från  kyrkan,  med  slotts- 
byggnad, från  medlet  af  1500-talet,  3 

våningar  hög,  uppförd  af  fogstruken  tegel- 
sten, bildande  en  fyrkant,  som  omsluter 

en  borggärd,  med  torn  i  nordvestra  och 

sydöstra  hörnen ;  en  graf  omgifver  går- 
den pä  tre  sidor.  Äldste  kände  egare 

äro  af  familjen  Glob  på  1400-talet,  kom 
sedan  genom  gifte  i  den  mäktiga  Ulfs- 
tandska  familjens  händer;  bebyggdes  med 
nuvarande  slottsbyggnad  af  Christian  IILs 
trogne  vapendragare  och  pålitliga  stöd 

Truid  Llfstands  enka  fru  Gjörvell  P'a- 
dersdotter  Sparre.  På  1580-talet  tillföll 
Torup  Knut  Grubbe,  gift  med  Metta 
Ulfstand,  egdes  af  den  lärde  Sigvard 
Grubbe  och  öfvergick  äfvenledes  genom 
gifte  1636  till  Jochim  Beck  af  Gladsax, 
som  1647  sålde  gården  till  den  under 

lifstiden  så  mäktige  och  olycklige  Cor- 
fitz  Ulfeld,  hvilken  dömdes  efter  döden 
som  förrädare  och  godsen  seqvesterades, 
hvarpå  Torup  innehades  75  år  af  kro- 

nan, tills  det  återleranades  år  1735  åt 

Jochim  Beck,  sedan  Beck-Friis,  hvars 
enda  dotter  blef  gift  med  öfverceremoui- 
mästaren  Hack  Stjernblad,  en  son  af 
rådman  Persson  i  Carlshamn.  Dennes 

son  sålde  gården,  sedan  han  måst  ge- 
nom flykten  rädda  sig  undan  de  upp- 

roriska skånska  bönderna,  till  landtrådet 
C.  A.  Sjökroua,  från  hvilken  den  dock 
bördades  af  hofmarskalken,  baron  Fr. 
Stjernblad,  som  år  1812  sålde  den  för 
177,000  rdr  bco  till  hofmarskalken,  baron 
G.  Coijet,  som  afled  i  Marseille  i  Apr. 
1862,  slutande  sin  ätt;  eges  nu  af  hans 

VII. 

yngsta  brorsona  son,  Gustaf  Joh.  Coijet. 
—  Under  baron  Coijets  tid  har  egen- 

domen blifvit  förskönad  genom  parkan- 
läggningar, kanalgräfningar  och  återstäl- 

landet af  don  förfallna  borgbyggnaden, 

samt  jordbruket  och  skogsskötseln  ord- 
nade efter  nyare  tidens  fordringar.  — 

Vid  gården  inträö^ade  1775  en  olycks- 
händelse, dä  fyra  medlemmar  af  Trollc- 

familjen  drunknade  i  Torups  trädgårds- 
sjö, hvilket  gaf  Lidner  anledning  att 

skrifva  ett  sorgeqväde.  —  Torups  säteri, 
8'.,  mtl,  utgör  med  derundcr  af  hysta 
Vs  rotl  liisemölla,  ins.  fr.  Wärby  7'*..,., 
ratl.  Bara  &\\  mtl  och  Skammarp  1',^ 
roti,  ett  gods,  med  en  rymd  af  3,740 
tid;  säteriet  taxerades  1863  med  qvarn, 
stamp  och  tegelbruk  till  215,000  rdr. 
Gårdens  egare  har  patronrättigliet  till 

Bara  och  MöJleberga  pastorat,  alterna- 
tivt med   Serafiraergillet. 

Torup,  en  socken  i  Halmstads  län, 
belägen  i  och  lydande  under  Halmstads 
tingslag  och  kontrakt,  hör  dock  under 
Laholms  fögderi,  ligger  med  ena  hälften, 
0,8.s8  qv.mil  {^  20,550  tid  =  115,079 
qvadratref),  hvaraf  393  tid  vatten,  med 
1}^  mtl  skatte,  28f%]|mtl  frälse,  norr  om 
Nissaströramen  i  Halmstads  härad,  och 

med  andra  hälften,  0,9^8  qvadratmil  (  = 
22,865  tid  =  128,044  qv.ref),  hvaraf 
1,180  tid  vatten,  med  1  sk.,  26U  fr., 
söder  om  Nissan,  inom  Tönnersjö  härad. 
Socknen  är  en  af  de  vidsträcktaste  och 

minst  bördiga  socknar  i  södra  Halland; 
den  södra  delen,  kallad  Orken,  utgör  en 

skogssträcka  af  4  mils  längd,  som  be- 
står af  vidsträckta  kärr,  mossar  och 

ljungbackar  med  skog  af  furu,  gran,  bok, 
al  och  ek.  Den  norra  delen  är  mindre 

skogbevuxen,  men  har  oländig  och  moss- 
lupen mark.  En  mängd  vargar  och 

räfvar  göra  stor  skada  på  boskapen.  I 

Torups  by  är  en  mycket  besökt  mark- 
nadsplats; gästgifveri  finnes  å  hemmanet 

Ramnäs ;  på  gränsen  mot  Jönköpings 
län  drilVes  Rydö  jernbruk  af  Nissan. 
Jordbruket  fordrar  mycken  arbetsmöda, 
men  om  vintern  utvandra  allmogens 
söner  till  Skåne  och  Norra  Halland,  lör 
att  der  förtjena  sitt  uppehälle  genom 
tröskning.  —  Sommareu  är  här  kort, 
och  höstkölden  börjar  ofta  i  September 
såsom  man  tror  härledande  sig  af  de 
många  här  outrotliga  mossar  och  träsk. 

11 
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Gårdarne  äro  mestadels  enstaka,  vidt 
afskil jda  frän  hvarandra,  ocli  fördelade 

uti  '/o:a,  ',4:dels  eller  \/g:dels  heraraan. 
Utsädet  består  mest  af  hafra,  dernäst 
korn,  minst  af  råg.  All  fast  egendom 

är  taxerad  till  981,500  rdr  rrat.  l^tora 
åkerbruket  utgöra  skogshandtering  och 
körslor  af  kubbar  till  Halmstad  äf- 

vensom  spanad  och  väfnad  de  hufvud- 
sakligaste  uäringsgrenarne.  Ej  mindre 
äu  44  qvarnar  oeh  sågar  finnas.  Folk- 

mängden är  ung.  2,407  pers.,  hälften  i  hvar- 
dera.  Torup  utgör  med  Kinnared  ett  reg. 

pastorat.  Kyrkan,  af  sten,  4'/f5  mil  fr.  Halm- 
stad, är  52^2  alnar  lång,  har  i  choret 

en  grafsten  med  latinska  inskrifter  öfver 
framl.  prosten  och  prostinnan  Ausén, 
äfvensom  ett  epithaphium  öfver  tvenne 
deras  söner,  Johan  och  Niclas  Auséu, 
hvilka  båda  under  krii,^  i  främmande 
land  aflidit.  Kyrkoherden  här  Sven 
Ausenius,  f  1678,  var  den  namnkunnige 
Olof  von  Dahlius  morfader;  om  honom 
finnes  antecknadt,  att  han,  som  med 

färdighet  talade  alla  europeiska  språk, 
under  danska  fejden,  förklädd  besökt 
danska  lägret  och  än  talat  tyska,  än 
fransyska,  än  engelska,  än  italienska, 
hvadan  Danskarne  ansågo  honom  för  en 
trollkarl;  men  hemkommen  uppgaf  han 
de  underrättelser  han  genom  ])anskar- 
nes  tal  och  rörelser  inhemtat  iör  kon. 

Carl  XI,  som  ofvan  Torup,  vid  små- 
ländska gränsen  skall  haft  sitt  högqvarter. 

Vid  ett  besök  af  fienden  i  prestgården, 
befanns  nycklarue  i  alla  dörrar  och  mat 
framsatt;  men  pastorn  sjelf  med  familj 
undanflyktad  och  i  god  säkerhet  i  an- 

nexet Kinnared.  —  Barnundervisningen 
bestrides  uti  ambulatorisk  skola. 

Bland  socknens  fornlemningar  mär- 
kes på  Rijdö  egor  en  stor  stenhäll,  kal- 
lad Knj/.sta/iall,  der  bokstäfverna  C.  och 

G.  varit  inhuggna,  utförande  danska 
och  svenska  konungarnes  namnskififer, 
hvilka  här  sammanträfifat.  Stensättningar 
och  fotanglar  finnas  pa  Skattegurdens 
egor.  Nära  gästgifvarcgården  en  grotta 

i  berget,  benämnd  Chri  toffers  stuga,  be- 
lägen nära  fordna  riksgränsen.  //vehögen, 

på  hvars  spets  finnes  en  ättehög.  — 
Socknens  större  egendomar  äro:  V4 
Enungiliit/f,  med  sågverk,  1  f/väs,  med 
2  sågverk,  1  Bölcås,  %  Abovilf,  V2  Böke, 
1   Kallarp,    Ve   ̂tult,    Vj   Rofsbo,    med 

såg,  Vo  Horlabo,  jemte  andra  Sy.,  uts. 
frälse,  egas  alla  af  kammarherre  Kuy- 
Jenstjerna.  —  Brännö,  'A,  fr.-säteri  med 
1%  uts.  fr.;  2  uts.  fr.  Tågabo,  med  såg, 
1  Hultagärde  egas  af  grefvarne  Ham il- 
ton.  —  Af  hemman  inom  Tönnersjö 
härad  nämnas  Eskibbo,  skatte,  Aborhult, 
Boås,  Böke,  Gamalsbo,  Hnlegård,  Mjäla, 
Munkabohl,  Rönskog,  Steiiingsbo,  Ynnabo, 
m.  fl.,  alla  fr.;  —  inom  Halmstads  härad :  Jo- 

ebro,  Ramnås,  sk.,  ̂'^^  Prestgården,  1  Kkås, 
kapellansbost.,  Vg  Djeknebol,  Alabo,  Berg, 

klockaregård.  —  1  fr.  Bedden  eller  Gxi- 
stajsberg,  med  qvarn  och  såg,  Flatna, 
Fagerhidt,  Härad-sbo,  Joås,  Rg,  RyssboL 

'Stensebo,  Ågård,  Ollsjö,  alla  frälse.  — 
V32  ™tl  'Sjögård,  |,l  Bosgård,  med  såg, 

färgeri,  handel,  \ '^  Hultagärde,  ett.  gods. —  Adress:  Halmstad, 

Torup,  en  socken,  med  0,i28  qva- 
dratmil  land  (=  2,960  tid  =^  16,587 

qvadratref),  fördelade^  på  2  mtl  frälse, 
som  föras  till  Norra  Åsbo  och  med  0,372 

qvadratmil  land  (=  8,609  tid  =  48,200 
qvadratref)  och  0,oi2  vatten,  fördelade 
på  ll^j  mantal  inom  Westra  Göinge 
härad  af  Christiaustads  län,  2Vi6  i"il 

från  Hessleholm,  l^»  mil  från  moder- 
församlingen Rökes  kyrka.  Folkmängden 

är  c:a  974  inv.,  deraf  175  inom  Norra 
Åsbo,  All  fast  egendom  är  taxerad  till 

287,900  rdr  rmt.  —  Största  gården  är 
"^/g  fr.  Tranbygget,  i  sambruk  med  W 
Svenstorp.  Vig  Mtl  E:a  Torsjö,  regera.- 
skrifvare-,  7ifi  ̂ ^^  Svenstorp,  sergeant- 

boställe. —  '/.,  kr.  Tåckarp  är  kyrko- 
hemman. Yo  mantal  Hissmåsa  innehar 

pastor  i  Sörby;  V2  ™tl  Torup,  inneh. 
pastor  i  Röke.  Hemmanen  inom  Norra 
Åsbo  härad  heta  Attarp  och  Håkans- 
torp.  —  Adress:  Christianstad, 

Tose,  fordora  en  socken  och  med 

Svarteborg  utgörande  eget  pastorat,  nu- 
mer med  henne  förenad  om  en  kyrka, 

men  särskildt  upptagen  i  jordeböckerna, 
är  belägen  i  Tunge  härad  af  Göteborgs 

och  Bohus  län;  28,.558,  tid,  deraf  1,481 

vatten;  I8V4  mtl,  hvaraf  10'/,  skatte, 
2'/^  krono,  5''/4  frälse;  taxeringsvärdet 
472,100  rdr;  c:a  850  inbyggare.  Sock- 

nen utgöres  af  en  bördig  slättmark, 
hvilkens  jordmån,  mylla  pä  lerbotteu 
och  mergelartad  grålera.  anses  som  den 

bästa  inom  pastoratet.  Här  märkes  kap- 
tensbostället Bräcke,  4V4intl;  länsmans 
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bost.  '/,  ™tl  ̂ Å'/'-  —  Bärby,  Diugle, 
Folkiifbery,  Fibendal,  Hallen,  Lögnen, 

Usteby,  Rom,  Heden,  Ilåröd,  byar.  — 
Adress:   Uddevalla. 

Tosseberg,  ett  mtl  skatte  uti  Smme 
socken  af  Fryksdals  härad  och  Carlstads 
läu,  är  ett  af  socknens  största  hemman, 

så  att  uppförandet  af  ett  särskildt  ka- 
pell för  detta  jerate  Eds  hemman  har  an- 
setts 61  fordras;  det  tax.  18G3  till  100,800 

rdr  samt  var   skiftadt    mellan  40  egare. 
Tossebergsklätten  i  Sunne  socken 

af  Carlstads  län,  invid  Fryken,  uppreser 
sig  till  omkring  1,000  fots  höjd,  och  står 
såsom  en  frän  de  öfriga  bergsträckningarna 
framryckt  förpostering  vid  sjöstranden, 
hvarifrån  den  väldigt  dominerar  hela  Otra 
Fryken  och  dess  onigifningar. 

Tossene,  regalt  pastorat  af  2:dra 
klassen,  hörande  till  VVikornes  Södra 

kontrakt  af  Göteborgs  stift,  13'/8  mil 
från  stiftsstaden,  innefattar  socknarne 
Tossene,  Askum  och  Beifendal  samt 
Kongsharans  kapell  eller  hela  Sotenäs 
härad  (se  den  art.)  —  Tossene  socken, 
belägen  4^4  niil  från  Uddevalla,  kalla- 

des fordom  Thysiina  eller  Tossina ;  areal 
13,446  tid;  52  mtl,  hvaraf  25%  sk., 

öVs  kr.,  2lVo  fr.,  taxerade  till  l',2 13,200 
rdr;  cirka  2,660  inbyggare  (år  1865). 
Midt  i  socknen  öppnar  sig  en  betydlig 
odlad  slätt,  kallad  IValla  htdav,  för  öf- 
rigt  äro  odlingarne  kringspridda  bland 
bergen,  bland  hvilka  ödsliga  Ijungmoar 

sträcka  sig;  af  skälsand  och  skäl-lera 
träffas  rikhaltiga  lager.  Endast  i  sock- 

nens nordöstra  hörn  växer  obetydlig 
barrskog.  Jordmånen  är  omvexlande 
lermylla  och  raojord.  Kyrkan,  uppförd 
i  äldsta  stilen,  bestar  af  ett  fyrkantigt 
skepp  och  mindre  chor,  der  en  utmärkt 

väl  arbetad  grafsten  ligger,  med  Gal- 
deska  och  Biideska  vapnen  samt  en  in- 

skrift. En  folkskola  från  1850  och  en 

barnsskola  från  1857,  båda  flyttbara. — 
Socknen  är  rik  på  foruleraningar,  hvaraf 
må  nämnas  en  stenkista  å  Hunnebo 

egor  med  ilintredskap,  häll-  och  skepps- 
ristningar,  »häradets  skönaste  fornlem- 
ning»,  en  graf kista  på  Bökebacka,  lera- 
niugen  af  ett  dyrhus,  kalladt  Gloslteds- 
altare,  Battevihögarne;  vid  Siggebråten 
skola  stensättningar  utmärka  stället  der 

en  Sigurd  skall  blifvit  ihjälslagen;  Hun- 
neboklofvar,    en    ganska  märkvärdig  na- 

turbildning nära  Hunnebo  gård.  Till 
Göteborgs  rausei  arkeologiska  samlingar 
öfverlemnades  i  Sept.  1862  ett  ganska 

märkvärdigt  fynd,  neraligen  ett  nien- 
niskokraniura.  temligen  fullständigt,  fun- 

net i  ett  snäfklager,  jerate  en  flintpils- 
spets,  som  anträffades  liggande  omedel- 

bart på  kraniet.  Förmodas  vara  en 
lemning  af  en  ur-invånare.  —  Här  mär- 

kes Hvitfeldtska  donatioiisgodset,  säte- 
riet Åby,  hvarlill  höra  alla  socknens  fr.- 

hemman.  Bostiillen  äro  U/verby,  ̂ ,\  mtl, 
pastors-boställe,  I  mtl  Hogsäm  och  Le- 
ijciip  (Lekene)  Nedergård  äro  indragna 

railiticC-hemmnn ;  ''.,  mtl  Fiimtorp,  kr.- 
länsraans-bost.,  '/•>  nitl  PvestgOrde,  en- 
kesäte.  Här  finnas  lastageplatserna  Hun- 
nebostrand,  med  56  hus  och  Bovalls- 
strand,  med  30  hus,  den  goda  hamnen 
Ulebergshamn,  der  många  Holländare 
skola  varit  bosatta,  af  hvilka  den  sista, 
David  Slaman,  var  så  rik,  att  han  egde 
fem  skepp  i  sjön,  men  sänkte  dera  när 
kronan  anhöll  att  få  l^na  dem.  —  Adr.: 
Uddevalla. 

Tosseqvarn,  vid  Gullspång  i  Wenem, 
uti  Råda  socken,  Wisnums  härad  af  Carl- 

stads län;  egarcn  häraf,  herr  Ullin,  skall 
enligt  uppgift  i  tidningarne  låtit  1862 
befrukta   70,000  laxyngel. 

Tossjö,  Tassjö,  annex-socken  till  Os- 
sjö  pastorat,  är  belägen  uti  Norra  Åsbo 
härad  af  Christianstads  län,  1 V4  mil  (2 

mil  efter  l'orsell)  o.  n.  o.  från  adress- 
orten Engelholra  och  lika  långt  (^^^ 

mil  efter  Djurberg)  från  moderkyrkan; 
arealen  0,604  qvadratniil  (=  18,607  tid 

=--  104,199  qvadratreO,  deraf  2,222  tid 
=  12,443  qvadratref  vatten,  är  för- 

delad på  12|^  mtl  frälse,  2^'jg  skatte, 
^,g  krono,  bebodda  1865  af  c:a  1,490 
inbyggare  på  359  hushåll.  Socknen, 
belägen  på  Hallandsås  har  till  rådande 
jordmån  röd  mylla  och  grus.  Marken 
består  till  stor  del  af  hedar  och  kärr, 

men  den  brukbara  åkerjorden  är  blan- 
dad med  sand  och  klapper,  samt  i  all- 

mänhet ovanligt  mager  och  föga  sädes- 
gifvande.  All  fast  egendom  är  taxerad 
till  570,600  rdr  rmt.  I  socknen  är  sä- 

teriet Eössjöholm  beläget,  som  med  un- 
derlydande utgör  betydligaste  egendomen 

med  god  tillgång  på  skog.  Gården  om- 
sluter 12  sjöar,  hvaraf  också  socknens 

namn    anses    vara   en  sammandragning. 
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Namnen  på  sjöarne  äro  Rössjön,  Wester- 
sjön,  Lurkesjön,  Hanesjön,  Ramnsjön, 

Walpe$jö)i,  Aborrsjön,  Kyrksjön,  Marsjön, 
HaUhiilf^jön  och  •Sta/vahultsjön ;  i  nåp:ra 
af  dessa  finnes  myrmalm  och  i  äldre 
tider  lära  masugnar  varit  här  anlagda. 

Af  sägner  rinnas  åtskilliga,  hvaraf  en 
omtalar  tvenne  fåraherdar,  som  dödade 

hvarandra  af  kärlek  till  en  fiskarflicka, 
en  annan  från  sednare  tiden  omnämner, 

att  ryttra.  Petter  Silfversköld  påträflFat 

en  bärare  i  Köpenhamn,  som  uppgaf 
sig  varit  med  en  snapphanetrnpp,  som 

vid  Looshult  plundrat  Carl  XI:s  krigs- 

kassa, och  att  penningarne  blifvit  ned- 
sänkta i  en  kista  på  ett  ställe  i  Rössjön, 

hvilken  han  ville  åtaga  sig  utvisa,  men 

innan  lejden  för  bärarens  öfverresa  till 
Sverige  hann  att  utfärdas,  dog  ryttm. 

S — d,  och  bäraren  har  ej  sedan  kunnat 
påträffas,  hvadan  skatten  alltså  ännu 
ligger  orörd  qvar  på  Ilössjöns  botten. 

V,  g  mtl  T^ojx/t»  år  pastors  aanex-hemraan  ; 
af  öfriga  hemman  finnas  Stajcer/ndt , 

LånyhuU,  Hålshult,  Basshobna,  Lerke- 
röd,  Eibenäs  m.  fl. 

Tostared,  annex-socken  till  Surteby 
pastorat,  är  belägen  uti  Marks  härad  af 

Elfsborgs  län,  4^/^  mil  från  Borås,  grän- 
sande i  sydvest  till  Förlauda  socken  i 

Halland;  på  vestra  gränsen  ligger  sjön 

Lygnern;  jordmånen,  som  är  sand,  är 
mindre  bördig;  saknar  skog.  Areal  18,787 

qvadratref  eller  3,355  tid,  hvaraf  717 

vatten;  4^/g  mtl  skatte,  ̂ g  krono,  2'"!^ frälse;  öfver  430  inbyggare.  Tax. värdet 

110,800  rdr.  Kyrkan,  af  trä,  är  gam- 
mal, torn  byggdes  år  1824,  ligger  Vg 

mil  i  vester  från  moderkyrkan.  —  V2 
frälse  EAekärr,  med  tegelbruk  och  såg, 

i  sambruk  ined  'g  sk.  '74  fi'-  Tostared, 
utgöra  största  godset.  —  Rud,  Dyrenäs, 
Sjöijärde,  Kulla,  Långhult,  Svennimjared, 
Wåtared,  äro  hemman;  %  HuUaslätt, 
komminister-boställe.  —  Adr.:  Borås. 

Tostarp,  Tästarp,  annex-socken  till 
Hjernarps  pastorat,  är  belägen  i  Norra 
Åsbo  härad  af  Cliristianstads  län,  1  mil 

från  adressorten  Eiigelholm  och  1^4 

mil  (Vo  mil  efter  Djurberg)  från  mo- 
derkyrkan; arealen  0,i8.>  qv.mil  land  = 

4,212  tid  =  23,587  qvadratref,  är  för- 
delad på  \b\}  mtl,  hvaraf  10%  skatte, 

iVo  krono,  3  ̂,1,  frälse.  Mot  hafssidan 

är  socknen  jemn,    vid  gränsen  till  Hal- 

I  landsås  bergig  med  mager  jordmån  samt 
grusig  och  stenig  botten.  AU  fast  egen- 

dom är  taxerad  till  732,050  rdr  rmt. 

,  Folkmängden  något  öfver  870  på  223 

j  hushåll.  Största  gården  utgöres  af  \\ 

{  mtl  fr.-säteri  Kärrarjården  och  %  mtl 
I  frälse  Stuhbarp.  V2  Tåstarp  är  annex- 

j  hemman.  —  Byar:  Gåuarp,  Toarp  och 
j    Tostarp. 

Tostarp,  tre  och  V'g  mtl  uts.  frälse 
I  uti  Malmöhus  län.  St.  Harrie  socken  af 

I  Harjagers  härad,  IV4  mil  från  Lund, 

j  voro  1863  skiftade  i  tre  brukningsdelar 
i  och  taxerade  till  81,000  rdr.  År  1402 

sålde  riddaren  Anders  Mårtensson  Paep 
1  och  Jones  Andersson  deras  hufvudgård 

]  Tostarp  i  St.  Harrie;  af  fordna  herre- 
j  sätet  återstå  numera  ringa  leraningar. 

I  Tostarp,    ett   mtl  frälse-säteri  i  Ry- 
I  daholms  socken.  Östbo  härad,  Jönköpings 

•  län,  beläget  något  öfver  V*  rail  från 

j  Helgeån,  har  i  allmänhet  stenbunden 

I  mark,  men  likväl  ganska  tacksam  jord- 
I  mån.  Gården  innehafves  af  bönder  och 

j  ligger  i  byelag  med  iVo  ̂ tl  kr.-skatte af  samma  namn. 

Tostebol,  kaptens-boställe  uti  Ny 
'  socken  af  Jösse  härad  och  Carlstads  län, 
1  om  Vo  ihtl,  skall  blifvit  uppkalladt  efter 

I  Skoglar  Toste,  den  mäktige  kämpen  i  kon. 
:    Erik  Segersälls  tid. 

Tosterup,    Tostarp,  i  äldre  handlin- 

]    gar  benämnd  Gärarp,    annex-socken  till 
I    Gliraminge  pastorat,  är  belägen  i  Ingel- 
I    stads  härad  af    Christianstads    län,   IV4 

j    mil  o.  n.  o.  från    Ystad,    %    niil    från 
I    moderkyrkan:    arealen    0, 111    qvadratmil 

land   =   2,569  tid   ̂   14,386   qv.ref,  är 

fördelad  på  20Vifi  mtl,  hvaraf  19%  fr., 

^/j5    skatte.     Marken,    mestadels    jemn, 
;    består  af  skifferjord,  grus  eller  lermylla. 
i    All  fast  egendom  är  taxerad  till  751,850 

rdr  rmt.     Folkmängden   är  653  på  130 

i    hushåll.     I  den  öfver    260-åriga    gamla 

,    kyrkan,  utbyggd   1598  af  Jörgen  Brahe, 
hvila  den  olycklige  Jörgen  Krabbe  samt 

konstnären  och   hjelten  Carl  Aug.  Ehren- 
svärd.  —  Socknens  största  egendom  ut- 

göres af  Tosterups  säteri,    med   alla  fr.- 
hemmanen.     Byar:   Miinka-Tåyarp,  ö^o 

mtl,   och  Gärarp,  4  mtl,  —  af  denna  by 
höra  6  gårdar  till  Bollerups  socken,  dit 
förlagda  af  fogden  Blasius  på  Bollerup, 

vid  en  uppkommen  tvist  med  presten  i 

Tosterup;    skatte-hemmanen  ha  3  hem- 
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mansbrukare.     Römolla   vatten-    och  vä- 
deiqvain. 

Tostemp,  herresäte  uti  Tosterups 
socken  af  Iiigelstads  härad  och  Christian- 

stads län,  beläget  pa  en  kulle,  l^^mil 
n.  v.  ora  Ystad,  '/.,  mil  frän  hafsstran- 
den,  omgifvet  af  parker  och  planterade 
lundar  samt  en  gammal  skog  af  ekar, 

almträd  och  askar.  Slottsbyggnaden  be- 
står af  en  tre  vånings  liufvud  byggnad  af 

sten  och  två  flyglar,  omslutande  en  borg- 
gård, öppen  åt  norr;  i  sydöstra  hörnet 

reser  sig  ett  högt  fyrkantigt  torn ;  bor- 
gen oragifves  af  breda  och  djupa  vat- 

tengrafvar,  öfver  hvilka  gä  bryggor  i 
söder,  norr  och  vester.  Ladugårdshusen 
omsluta  fyra  gårdar;  trädgården,  belägen 
utanför  grafven,  är  genomskuren  af  en 
lång  kastanieallé. 

Innan  Tosterup  var  grundadt,  låg 

på  nuvarande  Munka-Tågarps  egor  en 
väldig  borg,  i  sagan  kallad  Wallen,  som 
skall  tillhört  en  öfverdådig  och  grym 
herre  af  slägten  Grim,  om  hvilken  för- 
täljes  allehanda  våldsamheter ;  den  förste 
med  någorlunda  visshet  kände  egare  skall 
varit  Axel  Eskilsson  Mule  omkr.  1334, 
med  hvars  dotter  gården  öfvergick  till 

Brahe-slägten,  men  anses  äfven  innehafts 
på  1400-talet  af  en  af  förutnämnda  Grims 
slägt.  Tosterup  köptes  på  1640-talet  af 
Otto  Thott,  som  uppfört  ena  flygeln 
och  tvenue  af  ladugårdshusen;  efter  hans 
död  kom  gärden  med  dottern  Jytta  till 

Jörgen  Krabbe;  såldes  1688  af  justitiaj- 
rådet  Just  Justson  Hög,  som  fått  gården  i 

utmätning,  till  fältmarskalken  gr.  Asche- 
berg;  tillföll  i  arf  Margareta  v.  Asche- 
bergs  andra  son,  Rutger  Barnekow;  hans 
såväl  som  hustruns  namnchiffer  påträffas 
öfverallt  på  Tosterup.  I  skildringen  om 
dem  slutar  Barfod  med  de  orden:  »deras 

beröra  står  fast  i  alla  tider,  så  länge 
det  blir  en  ära  att  frukta  Gud  och  göra 

godt.»  Efter  deras  död  öfvergick  går- 
den genom  gifte  till  öfversten  J.  W.  Ben- 

net  och  riksrådet  E..  Wrangel.  Ar  1783 

köptes  Tosterup  af  general-löjtu.  grefve 
Johan  Sparre,  som  under  sin  egotid 
mycket  bidragit  till  dess  förskönande; 

svärsonen,  gen.-löjtn.  Carl  Aug.  Ehren- 
svärd,  anföraren  vid  Svensksund  1789, 
vistades  här  några  år,  der  han  utförde 
sina  ryktbara  teckningar  till  Sveriges 
historia,  af  Adlerbeth    kallade    »Snillets 

lek»  i  Svenska  historien.  Tosterup  sål- 
des sedermera  till  enkegrefvinnan  Ehren- 

svärds  andra  man,  gen.-löjtn.  Isaak  Lars 
Silfverspaire,  som  biträdde  Adlcrcreutz 
vid  Gustaf  IV  Adolfs  fängslande;  han 
sålde  gärden  1833  till  sin  styfson,  gr. 
Carl  Albrecht  Ehrensvärd,  som  var  en 

af  de  första,  hvilken  införde  det  ända- 
målsenliga brukningssätt,  som  numer  är 

det  allmänt  antagna  pu  de  skånska  egen- 
domarne. Före  sin  död  år  1860  hade 

Ehrensvärd  skiftat  egendomen  mellan  sina 

barn  och  afträdt  Tosterup  med  en  min- 
skad egorymd  (se  nedan)  åt  sin  son, 

kammarherren,  grefve  A.  C.  A.  L.  Ehren- 
svärd. På  Tosterup  förvaras  flera  min- 

nen af  Carl  Aug.  Ehrensvärd  samt  en 
boksamling  af  omkring  4,000  volymer 
samt  flera  familjporträtter. 

Tosterup,  lO'/»  n^tl  fr.-säteri,  tax. 
till  265,250  rdr,  utgjorde  1860  med 

9'/2  "'^■l  '"S.  frälse,  29]-;|  uts.  samt  Vie 
skatte-rusthåll,  ett  gods,  med  en  ego- 

rymd af  7,127  tid  12  kpl.,  efter  skiftet 
blott  3,341  tid.  Fyra  afvelsgårdar  finnas 
på  egorna  Larsbo,  Ihujestaborfj  samt 
Henriks/alt  och  Hedvigsdal.  Roteringen 

utgöres  med  27  ̂'.,  soldater.  Egaren  in- 
nehar patronrätten,  dock  alternativ  sedan 

1767,  till  församlingen.  Af  grefvinnan 
v.  Ascheberg  inrättades  1745  en  skola, 

och  lön  samt  stat  anslogs  åt  skolmä- 
staren; af  gården  underhålles  äfven  ett 

hospital  i  Glimminge  socken. 

Tosterön,  en  ö  i  Mälaren,  af  1'/^ 
mils  längd  i  norr  och  söder,  samt  '.^  mils 
bredd,  numera  i  n.  o.  sammanhängande 
med  Aspön,  belägen  mellan  Mälarvikarne 
Tynnelsötjärden  i  öster,  Strengnäsfjärdeu 
i  söder.  Norr-  och  Segeröfjärdarne  i 
vester.  Ifrån  Mageröviken  i  norr  till 

Tynnelsöfjärden  har  fordom  det  vatten- 
drag gått,  som  åtskilde  denna  ö  ifrån 

Aspön.  Den  är  numera  delad  mellan 
flera  socknar,  så  att  den  nordligaste 
delen  tillhör  Aspö  socken,  den  östra  och 
södra  Strengnäs  landsförsamling,  en  liten 

del  pä  vestra  kusten  •  Wansö  och  den 
nordvestra  Fogdö  socken.  Tosterön  ora- 
vexlar  med  skogiga  bergskullar,  kärr, 
lundar  af  löfträd  och  odlade  sträckor, 
men  med  öfvervägande  bergländig  mark, 
på  många  ställen  ödslig,  merändels  med 

en  herrlig  natur,  isynnerhet  vid  strän- 
derna;   i  de  odlade    dalgångarna  består 
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jordmånen  af  lera.  —  Fornminnen  före- 
komma flera  på  denna  ö,  såsom  invid 

sundet  midt  öfver  från  Strengnäs,  der 
lemningar  efter  byggnader  finnas,  enligt 
folksägnen  af  ett  kloster;  icke  långt 

derifrån  mot  nordvest  några  få  lemnin- 
gar efter  ett  fäste.  Stenby  borg,  en  be- 

fästning, som  torde  härröra  från  Ester- 
nas ströftåg  i  Mälaren.  Vid  Asby  i 

?.  o.  tinnes  vid  foten  af  ett  berg  en 
mineralkälla.  Bland  egendomar,  belägna 
på  denna  ö  må  nämnas  Sumlbi/  vid 

Strengnässundet  och  Bosendal,  som  ly- 
der under  Tynnelsö. 

Totebo,  egendom  uti  Hjorteds  soc- 
ken af  Södra  Tjust  härad  och  Kalmar 

län,  belägen  '  <,  mil  nordvest  från  kyr- 
kan, mellan  sjöarne  Utlången  och  Yx- 

nern,  utgöres  af  1  mtl  ber.  säteri  med 

pappersbruk,  mjöl-  och  sågqvarnar  samt 
tegelbruk. 

Man  antager  att  stället  varit  bebodt 
af  konung  Sigurds  kämpe  Harald  af 
Tote,  och  detta  således  varit  äldsta  her- 

resätet i  Tjust,  fastän  man  ej  känner 
till  dess  egare  under  mer  än  900  år. 
—  Först  år  1612  förekommer  Totebo 
såsom  donerad  till  Göran  Gylieiistjerna, 
det  egdes  1644  af  Christer  Zelow,  gift 

med  Christina  GyllenstjernaGöiansdotte--, 
reducerades  1683  och  anslogs  Ostgöta 
kavalleri,  men  köptes  till  frälse  redan 
år  1684  af  fru  Anna  Skyttes  arfvingar, 
hvaraf  en  Ingeborg  Zebro  namnes  som 
egarinna  1685:  Totebo  såldes  af  fru 

Häger  till  öfverste-löjtn.  Hans  Mörner, 
inom  hvars  slägt  det  var  år  1778,  till- 

hörde 1799  ryttm.  Montgomery,  med 
hvars  dotter  det  öfvergick  till  kapiten 
C.  D.  Breitholz,  och  egdes  år  1863  af 
brukspatron  J.  Tillberg  på  Falsterbo, 
äfven  egare  till  säterierna  Blanka,  Hjorted 
och  Mjöshult  samt  c:a  17  mtl  skatte 
och  frälse  i  samma  socken,  allts.  tax. 
till  928,000  rdr. 

Tottarp,  annex-socken  till  Knästorps 
pastorat,    uti    Bara  härad   af  Malmöhus 
län, mil v.  från  Lund;  areal 

0,073  qvadratmil  =  1,689  tid  =  9,458 
qvadratref;  hemmantal  13i^  mtl;  cirka 

554  inbyggare.  Skola  sedan  1847.  — 
Byar:  Kuhbarp,  Djurslöf,  Tottarp,  Ti- 
rup,  1  mtl  skatte.  —  Tyska  krogen, 
ett  gammalt  näringsställe. 

Tottnäs,  ett  gästgifveri-hemman  af  Vj 

mtl  frälse  uti  Össmo  socken  af  Sotholms 

härad  och  Stockholms  län,  beläget  vid 
Östersjön,  7  mil  från  hufvudstaden,  eges 
jemte  Wikstens  fiske  på  en  hand;  här 
skall  fordom  varit  station  för  krigsflot- 

tan; skjutsar  till 
Walla  i  n.   o   1   mil. 

Traheryd,  annex-socken  till  Göte- 
ryds  pastorat,  är  belägen  uti  Sunnerbo 
härad  af  Kronobergs  län,  8V'.,  mil  s.  v. 
från  Wexiö,  areal  0,99i  qvadratmil  land, 
0,023  vatten;  26  mtl,  hvaraf  23^8  skatte, 
I  Vg  krono,  1  frälse,  bebodda  af  cirka 
1,950  inbyggare.  Socknen  utgör  en 

dalsträckning  på  ömse  sidor  om  Laga- 
ån,  som  här  gör  ett  vackert  fall.  På 

högra  sidan  om  ån  är  marken  merän- 
dels  jemn  och  jordmånen  lätt  och  san- 

dig, men  på  venstra  sidan  stenbunden, 
dock  med  god  mulljord;  på  förra  stället 
är  brist  på  skog,  men  på  det  sednare 
växer  deraf  i  öfverflöd.  Den  odlade  jor- 

den uppgifves  till  700  tid  i  ensädes- 
bruk,  naturlig  äng  till  5,000  tid;  ut- 

sädet, som  år  1810  uppgafs  till  338, 
steg  år  1860  till  750  t:r  säd,  mest  af 
korn  och  hafra  och  500  t:r  potates,  af 

lin  sås  10  lU..  I  Laga-ån  är  godt  fiske 
af  laxöring  och  äsping,  ål  ra.  fl.  — 
Kyrkan,  36  alnar  lång,  16  bred,  belä- 

gen på  en  höjd,  1  mil  vester  om  mo- 
derkyrkan, är  uppförd  af  tuktad  gråsten 

med  huggna  hörnstycken  och  utgöres  af 
ett  aflångfyrkantigt  skepp,  ett  likadant, 
men  mindre  chor,  båda  med  basiliketak; 

södra  dörren  har  till  det  yttre  ett  zir- 
ligt  jernbeslag. 

Gårdar:  ̂ /\  Bokhult  och  V4  Qoar- 
narjårdeti  utgöra  länsmans-,  V4  Skaf  ta 
rustmästare-,  V2  Temhult  fältväbelsbost. 
—  3V2  Gräsholma  är  största  byn.  ̂ A, 
Åsa,  Vo  Ingershult  frälse-hemman.  — 
Adress:   Wexiö. 

Traheryd,  V4  mtl  skatte  med  gäst- 
gifvaregård  uti  förutbeskrifna  socken, 

skjutsar  till 
Rljd  i  öster   1%  ̂il- 
Markaryd  i  s.  v   V/^     » 

Tranarpavad  i  Skåne,  af  historisk 
ryktbarhet,  såsom  stället,  der  Engelbrecht 
stannade  på  sitt  tåg  söderut  1436  att 
befria  landet  från  danska  fogdarne. 

Tranberga,  ett  och  Vo  ™tl  frälse- 
säteri uti  Torpa  socken  af  Ydre  härad 

och    Linköpings    län,    %  mil  från  kyr- 
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kan,  som  ligger  8  mil  från  Linköping, 
har  varit  dels  skatte,  dels  krono  f.  d. 
klosterhemman;  köptes  1G12  at  Knut 
Ulff,  gift  med  Anna  Armsköld,  förblef 
inom  slägten  tills  1750,  då  den  genom 
köp  kom  till  kapiten  C.  J.  Fahnehjelra, 
bar  sedan  tillhört  prostarne  Bock  och 
Spaak,  samt  1863  patron  G.  \V.  Åberg 

pä  Tranås;  underlydande,  äro  ',.,  mtl 
frälse  och  1  skatte  Ramsniäla  med  gäst- 
gifveri.  Säteriet,  sora  år  1760  hade  10 
t:rs,  år  1818:  25  t:rs  utsäde,  hjelplig 
skog;  taxerades  1863  ensamt  till  43,000 
rdr  rmt.  I  samma  socken  finnes  dess- 

utom   1   mtl  skatte  Tranberga. 

Tranbygge,  ett  mtl  frälse-säteri  och 
1  mtl  frälse  uti  Westra  Eyds  socken  af 
Bro  härad  och  Ippsala  län,  vesterut  vid 

ett  vattendrag,  kommande  från  Lejon- 
dalssjön,  omkring  5  mil  söder  från  Upp- 

sala; förekommer  1286;  har  haft  egare 
bland  slägten  Oxenstierna,  sedan  tillhört 
drottning  Kristinas  hofskräddare  Ciaude 
Koquette,  adlad  Hägerstjerna,  med  hvars 

dotter  det  synes  kommit  1682  till  gen. - 
majoren  Thomas  von  der  Noth  (egare 
enligt  Tham  1740),  egare  i  sednare 
tider  har  varit  Iserhjelra  1783,  grefve 
Lantingshausen  1849  och  kapten  C.  J. 
Ahlgren  är  1863,  med  underlydande  1 
mtl  frälse  samt  vattenqvarn  för  3  pav 
stenar  och  sågqvarn;  taxeringsvärdet  är 
170,000  rdr.  Folkmängd  96!  År  1818 
var  utsädet  30  t:r,  höbolet  hjelpligt, 
skogen  god;  manbyggnaden  omgifves  af 
fruktträdgård. 

Traneberg,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Skaraborgs  län,  S:t  JNIarite  kapell  af 
Kållands  härad  på  vestra  stranden  af 

Kållandsö,  iV'^  mil  nordvest  från  Lid- 
köping, är  väl  bebygdt  och  har  en  af 

de  vackraste  och  bäst  underhållna  träd- 

gärdar  i  orten,  anlagd  vid  sidan  af  går- 
den, hvarifrån  man  pä  30  trappsteg  dit 

nedstiger  utför  sluttningen  af  ett  berg, 

sora  är  planerad  t  till  4  stenbesatta  blom- 
sterparterrer och  afsättningar,  den  ne- 

dersta 6  alnar  hög,  vid  hvars  södra  sida 
växa  2:ne  slags  vinrankor.  Säteriet  intager 
med  underlydande  IV4  mtl  rå  och  rör 
samt  26  torp,  en  egorymd  af  3,400 
geometriska  tid,  hvaraf  mer  än  2,000 
tunnland  grof  skog,  deribland  en  mängd 
ekar,  åkern,  af  god  lerjord,  är  ganska 
bördig,  ängarne   vidsträckta  men  sänka, 

förmånligt  fiske  finnes  i  sjön  Wenern, 
och  god  jagt ;  kronhjortar  liafva  sitt 
egentliga  tillhåll  på  Tranebergs  vidsträckta 
skogar,  hvarifrun  de  göra  utvandringar 
i  trakten.  Hela  godset  är  bebodt  af 
öfver  260  personer,  bland  hvilka  råder 
stor  skicklighet  uti  slöjd  och  byggnads- 

arbeten. Säteriet  var  i  lb63  års  bevill- 

ning jemte  husbehofsqvarn  och  såg  åsätt 
ett  värde  af  105,200  rdr  rmt;  det  är 
extra  roteradt  i  roten  M  60  med  taxa- 
tion  af  20  daler,  enligt  kongl.  brefvet 
af  den  18  Juli  1848.  Bland  ställets 

egare,  sora  finnas  upptecknade  med  run- 
skrift i  stenhällar,  funna  i  en  hög  nära 

Pirums  hamn,  samt  i  på  stället  befint- 
liga handlingar,  må  nämnas:  Torn  eller 

Tore,  år  890,  på  Torso,  såsom  säteriet 
kallas  tills  år  1618,  Tore^^on  Store  900, 
Torsten  Wiken  9l6,  Ambjörn  Store  1158, 
XV..  fi.  af  Store-naranet;  Nils  Colanus,  en 
mäktig  herre,  1400,  fältherren  Er.  Puke, 
Johan  Faber,  en  af  de  första  svenska 
lioktryckare,  1495,  Amund  Store,  som 
åter  tillbytt  sig  Torso,  1496;  Anders 
Kyle  genom  arf,  1521,  Nils  Stenbock 
köpte  gården  d.  10  April  1545;  Thord 
Bonde  var  egare  1574,  ifrån  början  till 
medlet  af  1600-talet  tre  Turesöner  af 

slägten  Natt  och  Dag,  hvilka  ligga  be- 
grafna  i  Tranebergsgrafven  vid  Senäte 
kyrka.  Magnus  Gabriel  de  la  Gardie 
var  egare  1678,  Jöns  Bonde  1683,  ge- 

neral G.  Taube,  med  hvars  dotter  gär- 
den kom  till  öfverstcn  Erik  Månsson 

Ulfsparre  år  1739,  likaledes  genom  gifte 

till  major  J.  von  Becker,  sonens,  lag- 
man Bratts  enka  år  1832,  och  sednast 

1862  inköptes  godset  för  142,000  rdr 
af  öfverste  kammarjunkaren,  frih.  Carl 
Bonde  på  Erikslierg. 

L  ti  säteriets  ena  gärde  byggdes  Torso 
kapell,  enligt  en  i  muren  inhuggen  skrift, 
uti  Erik  IX:s  tid  1150  eller  51,  hvilket 

kapell  nästan  helt  och  hållet  förföll  un- 
der Digerdöden,  men  reparerades  sedan 

af  fru  Elin  Kyle  1544,  som  der  då 

begrofs,  särat  ytterligare  af  gi-efve  Magn. 
Gabriel  de  la  Gardie  1678,  sora  kallade 
det  S:t  Marias  kapell  efter  sin  gemål 
furstinnan  Maria  Euphrosyne,  år  1741 
iståndsattes  och  utvidgades  kyrkan  äter 
af  öfversten  Erik  Månsson  Ulfsparre. 

På  en  holme,  kallad  Lusthusholmen,  un- 
der  Traneberg,  vid  Wenerns  strand,  sy- 
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nas  ännu  grundmurarne  efter  det  jagt- 
eller  lusthus,  hvilket  af  de  la  Gardie. 
under  anläggningen  af  Lidköpings  stad, 
användes  till  rådstuga;  en  bred,  dikad 

väg,  som  fordora  ledde  dit,  är  nu  nä- 
stan öfverväxt  raed  skog:  mot  sjön  synas 

gamla  fördämningar. 

Tranebergs  hytta,  numer  kallad  Ul- 
leshytte,  är  uppförd  på  Öfverborgs  egor 

uti  Gustaf  Adolfs  kapell  af  Elfdals  hä- 
rad och  Carlstads  län,  och  lyder  under 

Geijersholms  bruk. 

Tranebygget,  en  gård  uti  Christian- 
stads  län,  Torups  socken  af  Westra  Gö- 
inge  härad,  omkring  2  mil  från  jern- 
vägsstationen  Hessleholm.  välbelägen  vid 

en  fiskrik  sjö  inuti  en  bok-  och  furu- 
skog, tillräcklig  för  egendomens  be- 

hof,  men  med  ringa  ek,  består  af  "'/g 
ratl  uts.  frälse  (enligt  1825  års  jorde- 

bok), skall  dock  enligt  uppgift  af  Gill- 
berg  erhållit  säterifrihet  den  28  Sept. 
1762,  då  den  egdes  af  fältmarskalken 
grefve  Hamilton,  inom  hvars  slägt  den 
förblifvit;  underlydande  äro  -^  mantal 

Sceii-^torp,    ̂ '^   L:a  Kauipliobna. 
Tranemo,  regalt  pastorat  af  2:dra 

klassen,  i  Göteborgs  stift,  utgöres  nu- 
mer af  socknarne  Tranemo,  Måssebo, 

Arabjörnarp  och  Sjötofta,  med  72|^  mtl 

och  en  folkmängd  af  c-.a  3,800  personer, 
sedan  Limmareds  och  Tyggestorps  kyrkor, 
som  före  reformationen  hört  hit,  dels 

genom  krig,  dels  af  ålder  blifvit  för- 
störda. Tranemo  socken,  som  anses 

hafva  namn  af  trana  (ardea  grus),  hvilka 

foglar  stundom  uppehålla  sig  här  i  trak- 
terna, och  mo,  mossa,  mader,  är  belä- 

gen uti  Kinds  härad  af  Elfsborgs  län. 

4-'  4  mil  frän  Borås  och  10\'.2  mil  från 
Göteborg:  areal  149,037  qvadratref  eller 

26,614  tid,  hvaraf  833  äro  vatten;  31-'/,^ 
mtl,  deraf  10[,i  skatte,  1  krono,  19% 
frälse;  tax.värdet  492,000  rdr;  1,484 

inbyggare.  Marken  är  i  allmänhet  ojemn 
eller  berifig  samt  föga  gifvande.  Lillan 
genomskär  socknen  och  Musan  är  gräns 
emot  Ambjörnarp.  Kyrkan,  af  sten, 
byggd  år  1520,  är  omgifven  pä  trenne 
sidor  af  vatten,  har  en  ansenlig  till- 

byggnad från  år  1798.  Fornlemningar 
äro  en  runsten  vid  hemmanet  Norrmanslid 

och  rudera  efter  omnämnda  fordna  kyr- 
korna. —  Här  märkas  säterierna  JJvi- 

mared  raed  glasbruk,   hvars  tillverkning, 

sora  i  sednare  åren  betydligt  stigit,  af- 
yttras  till  de  flesta  orter  inora  riket,  och 

Unune.itorp ;  %  nitl  Tåstarp  är  välbe- 
byggd.  —  Strö}7isfors  jernbruk  och  ma- 

nufakturverk samt  såg.  —  Adress:  Sveu- 

Ijunga. Tranemåla,  gästgifverihemman  af  % 
mtl  skatte,  uti  Asarums  socken,  Bräkne 

härad  och  Carlskrona  län,  med  ångbrän- 
neri:  14  hushåll  (år  1863);  skjutsar  till 
Gäddevihås  i  n.  o.  Kronob.  län  1  mil. 

Bi/d  i  n.  v.  d:o       IV2 » 
MöUegården  i  söder    ....      1       » 

Traneryd,  eu  sätesgård  om  2  mtl  i 
Säby  socken.  Norra  Wedbo  härad  och 
Jönköpings  län,  belägen  uti  den  för  sin 
naturskönhet  omtalade  Svartådalen  helt 

nära  Säbysjön.  Mangårdsbyggnaden,  ett 
trevånings  trähus  under  tak  af  jernplåt 
samt  två  fristående  flyglar,  två  våningar 
höga,  ligger  invid  landsvägen  mellan 

Linköping  och  Eksjö,  V4  mil  ifrån  Sät- 
hälla  gästgifvaregård  och  står  genom  sin 

storhet  och  prydlighet  i  fullkomlig  öf- 
verensstäraraelse  raed  sina  vackra  om- 

gifningar,  en  stor  och  väl  ordnad  träd- 
gård samt  en  ståtlig  park.  I  förening 

med  innehafvaren  af  det  angränsande 
säteriet  Gripenberg,  kammarh.  frih.  Aug. 
Söderling  Herraelin,  företogs  åren  1843 

och  1844  sänkning  af  Säbysjön,  h var- 
igenom stora  landvinningar  gjordes,  ehuru, 

då  sjöns  vatten  endast  sänktes  tre  fot, 
bottensyran  till  en  del  stannade  qvar  i 
de  vidsträckta  raaderna,  så  att  detta 

menligt  inverkar  på  odlingarne  derstädes. 
Emellertid  hafva  dessa  mader  till  en 

ganska  betydlig  del  blifvit  utdikade  och 
odlade.  Den  gamla  åkerjorden  är  i 
allmänhet  ganska  bördig,  bestående  af 
svartmylla  på  stenbunden  grusbotten  eller 

lerbotten.  Skörden  uppgifves  till  om- 
kring 600  t:r  säd  och  700  t:r  jord- 

frukter. Såväl  löf-  sora  barrskog  finnes 

i  tillräcklig  mängd  för  egendomens  be- 
hof,  ehuru  timmerskogen  numera  torde 

vara  knapp;  betesmarken  är  af  det  ypper- 
sta slag.  Inegorna  under  hufvudgårdens 

eget  bruk  (3%  mtl)  uppgifvas  till  1,180 
tid.  Till  egendomen  höra  kalcinerbruk, 

mjölqvarn  raed  3  par  stenar,  en  såg- 
qvarn,  färgeri,  bryggeri  m.  ra. 

Egendoraen  bar  efter  hvartannat  till- 
hört slägterna  Silfverhjelm,  Mörner,  Ro- 

senborg, Weraan,  Meurling  och  slutligen 
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Hermelin,  och  tillhör  mi  possessionaten 

friherre  Axel  Hermelin,  h vilken  pa  1850- 
talet  köpte  godset  med  underl.  hemman 
särat  inventarier  af  sin  bror  löjtnanten 
frih.  Carl  Hermelin  för  en  köpeskilling 
af  200,000  rdr  rmt.  Under  gården  lyda: 

V4  mtl  Barkaremiilen,  'A  Bryggestorp, 

•/2  UJdesbo,  1  Åvallehult"  allt  frälse,  % 
Färestorp  med  utjord,  '/.,  Hulu,  skatte, 
samt  hälttcii  i  Wiggebo  qvarn  och  sag. 

Trankihl,  en  socken,  belägen  i  syd- 
västra hörnet  af  Wärmland,  i  Nordmarks 

härad,  gränsande  i  norr  till  Fogelvik,  i 
öster  till  Blomskog,  i  vester  till  Norge, 
der  rikslinien  enligt  1752  års  utstakning, 

går  genom  sjön  Stora  Lee,  *)  och  i  söder 
till  Dalsland,  omfattar  på  en  längd  af 

lV.>  mil  och  en  bredd  af  '^1^  mil  en  areal 
af  18,360  tid,  hvaraf  5,386  tid  angrän- 

sande större,  291 '/o  tunnl.  mindre  sjöar. 
Socknen  kan  indelas  i  tvänne  hurvuddelar, 

nemligen  den  östra  och  vestra,  hvilka  åt- 
skiljas af  det  28  fot  höga  vattenfallet 

Ränkeforssen ;  häraf  utgör  den  vestra,  der 

socknens  skogsmark  af  10,846  tid,  be- 
finner sig,  en  enda  bergsträcka.  Betyd- 
ligaste dalsträckningen  börjar  vid  södra 

ändan  af  Skårdalsvattnet,  och  följer  grän- 
sen söderut,  mellan  hemmanet  N:a  Wiker 

och  Blomskogs  socken;  alltså  äro  hem- 
manens iuegor,  hvars  egentliga  läge  är 

närmast  sjöarne,  deraf  de  betydligaste  äro 
Stora  Lee,  Foxen  och  Leelång,  de  enda 
öppna  slätter.  Socknens  mossar,  155  tid, 
anses  ej  vara  dugliga  till  odling.  Rådande 
jordmån  är  livad  åkern  beträÖar,  som  är 
mycket  stenblandad  och  besvärad  af  syra, 
till  följd  af  de  rundt  omkring  belägna 
bergåsarne,  i  allmänhet  sandblandad  mylla 

pS  sandbotten,  och  anses  vara  under  medel- 
måttan. Åkerns  areal  är  832  tid  och 

ängens  833  tid.  Utom  graniten  finnes 
tälgsten  å  Skenhalls  egor  samt  en  sämre 

art  lerskiffer,  snäcklager  på  åtskilliga  stäl- 
len. Inga  raalmstreck  eller  mineralkällor 

finnas.  —  Biand  mindre  vanliga  djurarter 
förekomma  mården  och  gräfsvinet.  Pä 
få  ställen  växer  eken  och  i  vissa  skogar 
hagtorn  (Cratsegus  Oxyacantha). 

Hufvud  näringen    åkerbruket   är   otill- 

*)  Till  Trankihls  socken  höra  egentligen  2:ne 
riksiös  hvarutaf  det  ena  (3?  19)  är  beläget 
på  Saishoitneu,  der  ̂ Värmlaad,  Dalsland  och 
Norge  mötas;  det  andra  [M  20)  är  liggande 
på  Mossviksön,  hvarifran  gränsen  går  till 
TroUön  i  Fogelviks  socken. 

VII. 

räcklig  för  behofvet,  ̂ i^idel  af  den  öppna 
jorden  besås  med  råg,  samt  en  lika  stor 
del  med  korn,  blandsäd  och  ärter,  öfriga 
jorden  besås  med  hafra;  potates  odlas 
blott  till  husbehof.  Behofvet  af  lin  för- 

ses från  Fredrikshall.  Skogsbruket,  som 
här  borde  vara  en  hufvudnäring,  kan  blott 
få  namn  af  binäring.  Byggnadssättet  är 
enkelt,  intet  stenhus  finnes  än.  Vid  i 

socknen  belägna  Lennartsfors  bruk  er- 
hålla mindre  bemedlade  åboer  säker  arbets- 

förtjenst.  Fiske  idkas  af  några  hemman; 

jagt  och  biskötsel  äro  obetydliga.  Hem- 
mantalet är  7'/8  skatte,  Yo  krono,  tax. 

till  328,980  rdr,  verk  och  lägenheter  tax. 
till  54,325  rdr  rmt.  Hemmansklyfningen 

är  bringad  sä  högt,  att  nära  '/j  af  de 
flesta  hemman  består  af  så  små  egolotter, 
att  de  icke  kunna  föda  häst.  Hemmanen 

äro  mycket  ojemnt  beskattade  jemnfördt 

med  godheten  och  storloken,  så  till  exem- 
pel Kjällsbyn  jemnförd  med  Gyttenäs, 

der  beskattningssumman  af  det  förstn. 
öfverstiger  det  sednare  med  400  rdr,  men 
åkerarealen  med  175  tid,  jämte  äng  och 

skogsmark  i  proportion  derefter.  Skillna- 
den i  uppskattningsvärdet  mellan  half- 

hemmanen  Giuinerbyn  och  Sandviken  är 

150  rdr,  men  Sandviken  eger  större  in- 
egor,  jämte  3  gånger  så  stor  areal,  då 

alla  egorna  jemnföras.  I  ordinarie  rote- 
ring  underhållas  4  (enligt  tax. längden  3) 

soldater.  Väghållningen  är  bland  de  dry- 
gare onera.  —  Folkmängden,  som  1840 

utgjorde  791,  år  d855:  1,128,  var  om- 
kring 1865:  1,190.  Folket  är  i  allmänhet 

i  likhet  med  öfriga  fjellboer  gästfritt  och 
välmående,  dock  i  förening  med  en  viss 

stolthet  och  envishet.  Den  gamla  kläde- 
drägten  utträuges  mer  och  mer  af  nyare 

tidens  lyx,  men  att  qvinnan  måste  för- 
summa väfstolen  är  ursäktligt,  då  hon, 

utom  sina  bestämda  arbeten  på  åker  och 
äng,  måste  deltaga  i  diverse  karlsysslor. 
Hvad  som  är  sagdt  under  art.  Skilling- 
mark  om  folkets  dialekt  samt  boningshus 

kan  äfven  hafva  afseende  på  denna  soc- 
ken, med  undantag  af  att  boningshusen 

äro  sämre,  ofta  betäckta  med  blott  uäfver 
och  torf.  med  oregulierare  läge  och  utan 
all  symmetri.  Högtidsrummets  prydnader 
bestå  af  en  sort  tapeter  af  väf,  stundom 

100  år  gamla,  med  olje-  och  vattenlargs- 
taflor  ur  bibliska  historien,  som  gått  i 
arf.  Ännu  råder  mycken  vidskepelse  vid 
plägsederna,  såsom  vid  barndop  och  bröllop 

12 
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m.  ra.  —  Socknen  är  annex  till  Blom- 

skogs pastorat.  Kyrkan  at'  trä,  är  liten 
och   mörk,  orabvggd    1824.  ligger  omkr. 
11  mil  v.  ?.  v.  från  Carl-^tad.  Barnnn- 

dervisningen  bestrides  at"  en  lärare  gemen- 
sam för  bruket  och  den  del  af  Torrskogs 

socken  som  ligger  vester  om  Leelång,  är 
fördelad  i  4  rotar:  2  skolhus  finnas.  Skolan 

har  donation  af  1,500  rdr  rmt.  Fattig- 
vården är  fördelad  i  7  rotar,  ar  1855 

funnos  28  fattiga,  hvilkas  underhållskost- 

nad steg  till  593 V2  ̂^dr.  Vanliga  ting- 
stället är  Längelanda  i  Silbodalt  socken, 

12  mil  från  Carlstad.  —  Socknens  äldsta 
namn  har  varit  Tranekjöll  eller  Tranchöl. 

tormodligen  härledande  sig  från  närbe- 
lägenheten med  Gellryggeukölen:  nuva- 

rande namnet  anses  ha  uppkommit  af 
Traned,  som  skall  vara  det  äldsta  hem- 

manet, samt  af  vestra  delens  figur,  som 
liknar  fullkomligt  en  »kil»  (vigge)  på 
hvars  yttersta  spets  Trniied  är  belägen. 
Ar  1096  var  socknen  hemsökt  af  kriget 
mellan  Magnus  Barfot  i  Xorge  och  kon. 
Inge  i  Sverige.  Den  först uämde  ville  då 
upplifva  gamla  anspråk  på  den  del  af 
Wärmland  som  ligger  vester  om  Klar- 
elfven,  och  anlände  med  sin  flotta  upp  i 
sjön  Stora  Lee,  men  blef  af  de  svenske 
tillbakadrifven  åt  Norge.  Inom  kort  kom 
han  likväl  tillbaka  till  näset  mellan  Stora 

Lee  och  Leelång,  alltså  Trankihls  socken, 
hvarest  bönderna  nödgades  gifva  sig  under 
honom.  Derefter  afsegladc  han  genom 
Smogesund  in  i  Foxeu,  der  konung  Inge 
var  honom  till  mötes:  nicn  denna  gång 

måste  de  svenske  taga  till  flykten.  Här- 
varande stenkummel  torde  vara  vittnen 

om  denna  tilldragelse:  af  fornlemningar 

finnas  för  öfrigt  ättegrafvar  och  ofTer- 
ställen.  På  Tullön  Jinnas  2:ne  mindre 
skansar  af  sten,  som  voro  befastade  under 
krigsoroligheterna  1808,  till  bevakande  af 

Smogesund.  Inga  herregårdar  finnas:  ̂ /^ 
mantal  Stommen  är  komrainisterboställe. 

Hemman  äro:  Westra  Boda  med  såg. 

Elofsbyn,  Gunnarsbyn  med  tegelbruk,  garf- 
veri  och  färgeri,  Skenhall  med  tegelbruk 
och  handelslägenhet.  Kjellsbyn,  Skomsnäs; 
Lennartsfors  jernbruk  är  förut  nämndt. 
—  Adress:   Okne. 

Transtrand,  fordora  kapellförsamling 
till  Lima  pastorat,  men  nu  mer  enligt 
kongl,  brefvet  den  6  Augusti  1859,  eget 
pastorat,  hvars  kapell  af  trä  ligger  2  mil 
norr  om  Limas  kyrka  vid  Dalelfven,  som 

här  går  fram  i  en  dal,  merändels  mellan 
byar  och  täcka  löfskogskullar,  samt  med 
de  höga  fjellen  der  snön  ej  smälter  om 
sommaren  i  bakgrunden,  som  fördystra 
detta  eljest  i  allmänhet  så  natursköna 
land.  En  af  de  vackraste  taflorna  är  den 

som  erbjudes  från  gården  Gudskin  på  en 
liten  höjd.  Pvestgården  ligger  vid  foten 
af  det  3,000  fot  höga  Hemfjellet.  En 

betydlig  sandstensås  går  från  norska  tjell- 
ryggen  ner  genom  socknen,  der  för  öfrigt 
mäktiga  massor  af  vulkaniska  bergarter, 
nemligen  trapp,  porfyr  och  syenit  ligga 
omedelbart  på  sandstenen.  Klimatet  är 
hårdt  med  sträng  vinter  och  kort  sommar. 

I  byn  Åsen,  Vo  i^iil  f'"'"  kyrkan,  utvisas 
en  s.  k.  hedningehög;  äfven  pä  andra 
ställen  finnes  dylika.  Vägen  härifrån  till 
byn  Långstrand  leder  genom  en  af  de 
skönaste  nejder.  På  Ulfsberget,  berättar 
folket,  finnas  en  silfvergrufva  lika  stor 
med  den  i  Falun.  Uti  Salens  by  ut- 

visas Nils  Persgården  såsom  stället,  der 

Gustaf  "Wasa  uppehållit  sig  i  2  nätter.  Vid 
Hormundsberget  finnes  en  rymlig  grotta, 
kallad  Trollstärkuset ;  den  vanliga  sägnen 

om  jättar  som  slungat  stenar  på  hyar- 
andra  saknas  icke  här. 

Församlingen  utgjordes  1865  af  1,545 
inbyggare,  sedan  1855  har  folkmängden 
ökats  med  170  personer;  i  byn  Tran- 

strand bo  c:a  200  personer.  Folket  visar 
synnerlig  lust  att  efterapa  herreklassens 
seder,  och  enda  skillnaden  mellan  folket*^ 
klädedrägt  i  Lima  och  Transtrand  är  att 

den  på  sednare  stället  är  dyrbarare.  Sed- 
nare  tiders  hastiga  vinst  af  skogsefltekter 

har  till  betydlig  del  utplånat  fordna  enkel- 
heten, och  lyx  samt  spelsjuka  beraäktigat 

sig  den  fordom  så  fördelaktigt  kände 
Transtrands-bonden.  Karlarne  visa  sig 
mest  i  kort  frack,  ofta  af  kläde,  brokig 
sidenväst,  hvita  vantar  och  strumpor,  grå 

vadmalsbyxor  och  svart  sidenhalsduk.  — 
Från  gästgifvaregården  skjutsas  i  söder 

till   lingärdet,  1V4  mil.  —  Adr.:  Malung. 
Trantorp,  ett  mtl  skatte  uti  Nettraby 

socken  af  Medelstads  härad  och  Carls- 

krona län,  IV4  mil  från  Carlskrona,  en- 
skiftades  år  1813,  då  V2  mtl  M  12  och 

V4  mtl  M  13  tillhörde  kommersrådet 
C.  Humble,  samt  V*  mtl  J»?  13  utgjorde 
bondgård;  egovidden  är  106  tid,  0,833 

kpl,  inberäknadt  lastageplats  m.  m.  Af  de 
%:delarne  utbröts  1834  V4  mtl  J»?  12  för 
att  läggas  intill  det  angränsande  Skärfva, 
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hvarunder  det  ännu  lyder,  den  andra  delen 
utgör  hvad  läget  vidkommer,  en  bland 
de  vackraste  gårdar  i  trakten,  bebyggd 
med  ett  envåningshus,  uppfördt  å  en  liöjd 
nedom  hvilken  sträcka  sig  eu  del  af  de 

"■ården  tillliöraude  incgor,  begränsade  af 
en  vik  af  Östersjön;  till  egendomen,  vid 
hvart  stränder  erhälles  till  taktäckning 

tjenlig  vass,  höra  tvänne  trädgårdar;  egare 
är  landtbrukaren  A.  G.  Fagerlund;  tax.- 
värdet  32,000  rdr  rrat, 

Trantorp,  ett  mantal  iVälse-säteri  uti 
Elfsborgs  län,  Marks  härad,  Örby  socken, 
omkring  3  mil  s.  v.  från  Borås,  V2  '"'^ 
öster  om  sockenkyrkan,  uppgKves  1818 
haft  20  t:rs  utsäde,  godt  liöbol,  hjelplig 
skog,  försvarlig  raanbygguad  med  en 
vacker  trädgård,  tax.  1863  till  20,000 
rdr  och  egdes  då  jämte  såg  och  Gunbo 
qvarn  af  Erik  Carlsson. 

Tranum,  annex-socken  till  Tådene 
pastorat.  Kållands  härad  af  Skaraborgs 
län,  skild  från  Wenern  genom  moder- 

församlingen; areal  3,495  tunnland  = 
19,572  qvadratref;  ISVg  mtl,  deraf  5% 
skatte,  2%  krono,  6V2  fiälsc;  tax. värdet 
481,150  rdr  rmt;  öfver  500  inbyggare. 
Berg  och  slätter  oravexla;  otillräcklig  skog; 
ett  vattendrag  genomskär  socknen  och 
utfaller  i  Wenern.  Yäderqvarnar  finnas 
vid  nästan  hvarje  gård.  Till  vexelunder- 
visningsskolan  äro  skänkta  af  kyrkoher- 

den lletzius  och  grosshandlaren  Kjellberg 
2,000  rdr  af  hvardeia.  Kyrkan  jämte 

byn  anses  fått  namn  af  tranor,  som  for- 
dom skola  uthvilat  här  på  gärdet.  Hem- 
man äro  Wrånghult  med  gästgifvaregård, 

militiae-  och  kapellans-boställe,  kyrkoher- 
dens tilldelningsstom  1  mtl  i  Tranuras 

by.  Boberg,  Storeby  eller  Ekeberg,  Berg, 

Goentorp,  Gutteberg,  Stjerteberg  byar.  — 
Adress:   Lidköping. 

Tranås,  ett  frälse-säteri  uti  Säby 
socken  af  Norra  Wedbo  härad  och  Jön- 

köpings län,  4  mil  frän  Eksjö;  är  väl 
bebygdt,  med  stor  vacker  trädgård,  såg 
och  qvarn  i  Svartån,  garfverifabrik  och 
ett  jernmanufakturverk  med  10  skfd  årl. 
sraidesrätt;  taxeringsvärdet  83,000  rdr; 

3^/4  mtl  underlydande;  fiskstationsanstalt, 
der  under  året  1863  flera  hundra  tusen 

gäddyngel  kommit  till  lif  genom  konst- 
befruktning, som  lyckats  äfven  med  aborre, 

mört  och  vimraor.  —  Sedan  1849  är  här 
torgdag  hvarje  helgfri  Fredag,  hvartill 

läget   är   särdeles    passande,    enär    Ydre- 

Eksjövägen  löper  här  tillsammans  med 
Holavägen  och  i  den  omgifvande  frukt- 

bara orten   finnas   mänga  herregärdar. 
Tranås,  en  socken  uti  Herrestads 

härad  af  Malmöiius  län,  2Vo  niil  från 

Ystad;  areal  O.iTtt  (|v.mil  land,  0,002  vatten, 
(eller  4,189  tid  =  23,457  qvadratref); 

10;\3  mtl;  1,246  inbyggare.  Åkerjorden 
skarp,  men  höbolet  godt,  uägon  skog; 

redan  på  1700-talet  var  tysk  pil  plan- 
terad kring  trädgårdarnc.  Storken  är  här 

allmän.  Bobbekällan,  eu  gammal  oflfer- 
källa.  Socknen  utgör  med  annexet  Ons- 
Innda  ett  regalt  pastorat  af  3:dje  klassen. 
Skola  finnes  sedan  1847.  Här  märkes: 

Espenids  frälse-säteri  med  trädgård,  inne- 
hållande vackra  liguster-häckar,  klippta  i 

konstrika  figurer,  Boaröd,  en  by. 

Tredingen,  Norra,  Medel  och  Södra. 
Gotlands  hufvuddelar,  hvaraf  först-  och 
sistnämnda  innefattar  hvardera  7  ting. 
det  andra  6  ting. 

Trefaldighets,  Heliga-,  församling 
eller  Ippsala  landsförsamling  med  en  folk- 

mängd af  1,116  personer:  se  art.  Bond- 
kyrko  socken. 

Trefots  silfvergrufva,  i  Sala  lands- 
församling af  Öfver-Tjurbo  härad  i  West- 

manland,  tillhör  ett  enskildt  bolag.  Silfver- 
malmsbrytningen  försiggick  åren  1856 — 
1860  medelst  en  under  denna  period 

uppförd  hästvind  med  rullgängar  ochlafve- 
byggnader,  men  endast  en  mindre  del 
af  den  vunna  malmen  blef  på  försök  till- 

godogjord och  leranade  6  lödiga  marker, 
som  dock-,  i  anseende  till  malmens  ringa 
silfverhalt  icke  ersatt  kostnaden.  Verket 
fortfar  dock  att  drifvas. 

Trehörna,  socken,  bildad  på  1640- 
talet,  på  begäran  af  dåvarande  egaren  till 
Trehörna  säteri,^  är  sammansatt  af  TVg 
hemman  från  Aby  af  Linköpings  län, 

4V16  f™"  Säby,  4^/3  mtl  från  Linderås 
socknar,  de  sednare  af  Jönköpings  län; 
nu  mer  utgör  hemmantalet  4%  skatte, 

lYg  krono,  2V8  frälse  inom  Lysings  härad 
af  Linköpings  län,  på  5,693  tid  samt 
ofvannämnda  mtl  inom  Säby  och  Linderås 
socknar:  c:a  840  inbyggare,  deraf  470 
inom  Jönköpings  läns  del.  Alltsammans 
är  bergländigt,  vattendragen  höra  till 

Svartåns  sydvestra  gren  Lillan.  Jord- 
månen är  till  största  delen  sandmylla 

och  örjord  med  klappersten,  till  mindre 

del  svartmylla:  åkern  ringa,  ängen  vid- 
sträckt,  stenbunden    och    mager,    skogen 
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tillräcklig;  härinora  ligger  en  del  af  Lv- 
sings  härads  allmänning.  Näringar  äro 
åkerbruk,  boskapsskötsel,  skogsbruk  ra.  ra. 

En  helsokälla  finnes  vid  Slangeryd.  — 
Socknen  utgör  ett  patronelt  pastorat,  hvar- 
till  egaren  af  Trehönia  säteri  (se  nedan) 
har  kallelserätt.  Kyrkan,  nybyggd  186-4 
af  trä,  är  belägen  7  mil  friin  Linköping, 

3%  frän  Skeninge;  nära  invid  har  for- 
dora hållits  marknad,  nu  mer  förflyttad 

till  Odeshög.  En  flyttande,  två  småbarns- 
skolor. Exempel  på  bondmålet  här:  Goa 

går  =  åskan  går.  —  Pukaryd,  ̂ /^  mtl 
prestgård,  lagd  t  till  prestbol  under  S:t 
Johannis  kapell  eller  Trehörna  1651,  med 
Kolhult,  doneradt  från  säteriet  1667.  In- 

dragna militiae-boställen  äro  Ohtorp  och 
Fijiejall.  Hi-mman  äro  Hallången,  Svärds- 

torp och  Fogeltorp,  Hult,  Ekeberg,  Fa- 
gerhdt.  Hägna,  Wettersborg  och  Öde- 

marken ra.  fl.  Bland  byar  och  gårdar 
inora  skaten,  4Vi6  rotl  af  Säby  och  4% 
mtl  af  Linderås  socknar  näranas  Fiugebo, 

Stubben  och  Skrufhult.  —  Adr.:  Odeshög. 
Trehörna,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 

Trehörna  socken  af  Lysings  härad  och 
Linköpings  län,  beläget  vid  Trehörningen, 
nära  kyrkan,  som  ligger  3V4  rail  från 
Skenninge,  7  mil  frän  Linköping;  har 
varit  bebygdt  »från  hertig  Johans  tid«, 
och  utbyttes  från  kronan  år  1619  af 
Christ.  Kibbing,  från  hvars  slägt  det  dels 
genom  arf,  dels  genom  andra  arfvingars 

utlösen  kora  år  1737  i  öfverste-löjtnant 
Casper  Fr.  von  Gröningers  ego,  och  be- 
finnes  på  1820-talet  vara  inom  slägten 
Duses.  Trehörna,  utgörande  fordom  ett 
större  gods,  eges  nu  ensamt  af  Alfred 
Larsson;  det  uppgifves  1818  haft  15 

tunnors  årligt  utsäde,  nödtorftig  äng,  mul- 
bete, skog  och  fiske,  taxerades  1863  till 

52,000  rdr  rrat;  på  egorna  bodde  25 
hushåll.  Manbyggnaden  nedbrann  1795, 
hvarefter  2:ne  väl  inredda  flygelbyggnader 
blifvit  uppförda.  —  Af  Tuneld  uppgifves 
höra  till  säteriet  qvarn  med  3  par  stenar 
och  1  såg.  Egaren  har  jus  patronatus 
till  pastoratet. 

Trehöma,'  ett  ratl  frälse  i  Urshults 
socken,  Kinnevalds  härad  och  Kronobergs 

län,  hufvudsakligen  bekant  såsom  bonings- 
ort för  den  utraärkte  orientalisten  expe- 

ditionssekreteraren Samuel  Hjelmér  åren 

1810—1821.  Gården  egdes  på  1840- 
talet  af  kammarrättsrådet  Lång  och  är 
DU  delad   mellan  4  bönder. 

Trelleborg. 

Trehörnin^sjö  kapell  af  Gideå  soc- 
ken i  Norra  Ångermanland  af  Wester- 

Norrlands  län,  upplördt  under  åren  1855 
— 60:  har  vid  1859  —  60  årens  riksdag 
erhållit  ett  statsanslag  af  4,500  rdr  för 
inköp  af  boställe  åt  kapelipredikanten, 
hvars  lön  är  600  rdr  af  statsverket,  5 
U  smör  och  1  rdr  67  öre  af  hvarje  bonde, 
2,5  U  smör  och  62  öre  af  hvarje  torpare. 

Hemmanet  Trehörningsjö,  -/s  nitl  skatte, 
hade  1863:  4  egare,  72  inbyggare  på 
13  hushåll;  tax.värdet  var  17,100  rdr. 
—  Adress:  Örnsköldsvik. 

Trelleborg,  socken  uti  Skytts  härad 
af  Malmöhus  län,  upptager  en  areal  af 
0,071  qvadratmil  land,  6V4  iititl  skatte, 
med  2,890  inbyggare  år  1860  och  3,131 
på  842  hushåll  är  1863,  inber.  fordna 
köpingens  nu  mer  staden  Trelleborg,  se 
den  art.;  socknen  har  fruktbar  åker  och 

ängsmark,  gädd-  och  ålfiske,  skälskytteri. 
Fastighetsvärdet  är  1,728,200  rdr  rrat, 

hvaraf  878,700  rdr  för  jordbruksfastig- 
heterna. Undervisningen  sker  uti  2:ne 

småbarnsskolor  inrättade  1859  och  1860. 

Gården  JVs  gg   kallas  Petersborg. 

Trelleborg,  Sveriges  sydligaste  stad 
och  för  närvarande  äfven  den  yngsta, 

ehuru  platsen  fordom  varit  ansenlig  och 
berömd.  Staden  är  belägen  3  rail  syd- 

ost från  Malraö,  något  öfver  4  mil  vester 

om  Ystad,  i  en  af  vårt  lands  starkast  be- 
folkade trakter.  Man  vet  berätta  att 

Trelleborg  under  medeltiden  kallats  Tre- 
lejonsborg  och  under  sin  blomstrande  pe- 

riod egt  både  en  fästning  och  kloster 
jerate  ett  s.  k.  S:t  Jakobs  gille.  När 
staden  började  gå  tillbaka  mistade  den 
sina  stadsprivilegier  genom  kon.  Christian 

IV:s  bref  den  19  April  1619,  orten  er- 
höll den  25  Okt.  1844  reglemente  såsom 

köping  och  förklarades  den  15  December 

1865  genom  ett  kongl.  bref  åter  för  stapel- 
stad, mot  skyldighet  att  uppföra  rådhus, 

anslå  medel  till  stadsstyrelsens  aflöning 
o.  s.  v.  Det  närvarande  antalet  inbyggare 

är  nästan  omöjligt  att  uppgifva;  ty  sta- 
dens gränser  lära  ännu  ej  vara  fullt  be- 

stämda. Om  samma  gränser  antagas  för 

staden  som  för  köpingen,  blir  antalet  in- 
vånare 1,800;  men  Trelleborgs  socken 

har  obetydlig  areal  (se  den  artikeln)  och 
här  bodde  år  1865  omkring  3,230  per- 

soner, af  hvilka  största  delen  ansågs  till- 
höra köpingen.  I  staden  finnas  omkring 

170    tomter,    hvarpå    100  hus,  inberäk- 
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nade  uthus,  täckta  med  tegeltak;  alla 
öfriga  hafva  halmtak.  Endast  tre  större 
gator  finnas,  oeh  dessa  beliötVa  med  det 
första  regleras  och  rätas,  samt  dessutom 

.omkring  20  smala  gränder.  Kyrkan,  upp- 
förd i  rundbÄgstil,  men  med  några  sido- 

byggnader i  spetsbagstil,  är  ett  herrligt 
tempel,  ehuru  missprydt  af  en  olämplig 
altartatia;  hon  är  gemensam  för  stads- 
och  landsförsamlingen,  som  jemte  annexet 
Maglarp  utgöra  ett  regalt  pastorat  af 
2:dra  klassen.  I  afseende  på  handel  och 

rörelse  uppgifvas  följande  siffror:  span- 
målsutförseln  var  år  1863  till  utrikes 
orter  98,813  kub.fot,  till  inrikes  317,832 
kub.fot;  samma  år  hade  288  större  och 

mindre  fartyg  in-  och  utklarerat.  Här 
funnos  dä  20  handlande,  2  bokhandlare, 

89  handtverkere,  3  garfverier,  1  bryggeri, 

3  färgerier  med  vadmalsberedning,  1  te- 
gelbruk, 1  kard-  med  spinnerifabrik,  1 

lerkärlsfabrik,  1  jerngjuteri,  1  Ijusstöperi. 

Ar  1864  uppgick  de  12  fabrikernas  till- 
verkningsvärde till  30,585  rdr;  inkomst- 

bevill  ningen  af  rörelse,  näring  och  yrke 
var  884  rdr.  En  ny  hamnbyggnad  har 
under  de  sednaste  åren  blilVit  utförd  pä 
köpingens  egen  bekostnad;  år  1863  var 
hamnens  djup  endast  8  fot,  men  man  var 
betänkt  pä  att  uppmuddra  detsamma  till 
12  fot.  Telegrafstation  och  postkontor 
finnas. 

Trensum,  en  by  af  2%*  i°tl  skatte 
i  Hällaryds  socken,  Bräkne  härad  och 
Carlskrona  län,^med  57  hushåll  (år  1863); 
på  en  tillhörande  utjord  är  gästgifvare- 
gård,  hvarifrån  skjutsas  till: 
Carlshaiim  s.  v          V4  mil. 
Hoby  n.  o   IV4     " 
Asarum   v   1  « 

Hästaryd  v   iVg     >' 
I  byn  har  fordom  varit  tingsställe;  på  en 
ås  nära  invid  finnas  en  mängd  stensätt- 
ni  ngar. 

Trenninghult,  f.  d.  kronoall männing 

i  Gäseneds  härad  af  Elfsborgs  län,  upp- 
låten enligt  kongl.  bref  af  1835  och  37 

åt  vissa  hemman,  har  år  1862  blifvit 

till  en  del  återköpt  af  kronan  och  skall 
inhägnas  samt  indelas  till  trakthuggning. 

Treskog,  stångjemsbruk  och  manu- 
fakturverk uti  Gunnarskogs  socken  af 

Jösse  liärad  och  Carlstads  län,  består  af 

en  stångjernshärd  för  franche-coraté-sraide 
med  oinsräukt  tillverkningsrätt,  1  knipp-, 
6  spikhararar,  med  ett  saramanlagdt  tax.- 
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värde  af  18,700  rdr;  härtill  höra  äfven 

en  tullqvarn  om  2  par  stenar,  en  lego- 
och  en  husbehofssäg,  230  öres  skatt  i 

hemmanet  Treskog  (1^/4  mtl,  efter  jorde- 
boken 1  mtl,  i  113  brukningsdelar,  228 

hushåll,  med  färgeri,  garfveri,  handel  m.  m. 
och  ett  taxeringsvärde  af  302,400  rdr), 
tax.  till  41,400  rdr  rmt;  folkmängden 

uppgifves  till  omkring  75;  egare  bruk-*- 
])atrou  Chr.  Sandström,  som  äfven  är 
egare  af  närbelägna  Fredros  bruk,  sc  den 
art.  —  På  1670-talet  fanns  här  iifven 

ett  kopparverk,  bragt  till  stånd  med  myc- 
ken kostnad  af  assessor  Adclheim.  son) 

här  inrättade  bok-  och  vaskverk;  men  till 
följd  af  att  den  gedigna  koppar,  koppar- 

lagren och  koppar-kiserna  blott  tunnos 
spridda,  måste  kopparverket  nedläggas 

på  1750-talet,  då  istället  jernverken  an- 
lades. 

Tresnnda,  by  vid  det  smala  Tresunda- 
passet  af  Wojmsjön,  uti  Wilhelmina  lapp- 

mark, af  yirg  mtl  skatte,  ̂ ,03  mtl  krono, 
hade  1820:  4  och  år  1863:  8  åboer. 
Här  trifves  endast  björk  och  granskog, 

ieke  tall;  korn  och  potates  är  det  enda  * 
sädet.  Här  finnas  björnar,  orrar,  tjädrar, 
stora  och  lilla  lommen,  talltrastar  äro 
icke  sällsynta;  af  växter  finnas  Veronica 
serpyllifolia,  Gatiumpaliistre  et  uUginosum, 
röda  vinbärsbusken,  tranbär,  vinter  grön, 
PruneJla  vulgaris,  Satyriwn  viride  m.   fl. 

Tribeck,  ett  frälse-säteri  af  ett  mtl 
uti  Fagerhults  socken  af  Handsbörds  hä- 

rad och  Kalmar  län,  med  ett  behagligt 

läge  SV,  mil  n.  v.  från  Kalmar,  vid  en 

liten  insjö  på  socknens  gräns  mot  Wir- 
serum  och  1  mil  n.  v.  från  kyrkan ;  det 

har  i  öfver  120  år,  ända  till  'l812  till- hört slägtpu  Rothlieb,  och  egdes  1863 
af  eu  bonde;  var  samma  år  med  såg  och 

mjölqvarn   taxeradt  till   26,200  rdr. 
Trilleholm,  ett  mtl  skatte-säteri,  uti 

Skaraborgs  län,  Wadsbo  härad,  Ullervads 
socken,  beläget  på  en  stor  fruktbar  holme 

i  Tidan,  '/j  mil  från  Mariestad,  är  med 
qvarn  af  garfverifabrikören  och  rådman- 

nen Olof  Flyberg,  enligt  testamente  af 
den  5  Oktober  1796.  doneradt  till  fattiga, 
företriidesvis  fader-  och  moderlösa  barns 

i  Mariestad  uppfostran  (omkr.  30  kunna 

årligen  uppfostras  på  denna  fond);  ego- 
rymden är  230  tid  16  kpl,  deraf  cirka 

27  åker,  40  äng,  94  skog;  utsädet  är 
90  t:r,  skörden  c:a  160  tunnor.  Årliga 

arrendet  för  egendomen  utgör  för  närva- 
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rande  165  t:r  kronotionde,  hälften  råg 
och  hälften  korn,  som  efter  6  års  rae- 
delmarkegångspris  1864  utgjorde  2,270 
rdr  rmt.  Holmen  skall  erhållit  namn 

af  en  fvlkeskonnng  Trille,  som  der  bott 
och  nu  ligger  der  hegrafven  mellan  2:ne 
urgamla  lindar;  ännu  synes  på  holmen 
leraningar  efter  någon  slottsbyggnad. 

Trishult,  ett  mtl  säteri  och  '/^  d:o 
augment  i  Laiuiaskede  socken,  Östra  hä- 

rad, Jönköpings  län,  egdes  på  1770- 
talet  af  slägten  Gyllenpamp,  ifrån  hvil- 
ken  det  efter  livartannat  kom  till  en 

fabrikör  Mechel,  brukspatron  Sten,  major 
von  Heland,  kammarherren  C.  F.  von 

:?tedt,  som  nybyggde  mans-  och  ladu- 
gården, anlade  en  rymlig  trädgård  och 

en  vacker  park.  På  1840-talet  egdes 
gården  af  brukspatron  J.  Carlsson  och 
är  1863  af  hofkamereraren  A.  Hässler. 

Tillika  med  ett  tegelbruk  uppskattades 
egendomen  sistnämnda  år  till  52,000 
rdr  rmt. 

TroedsmöUa,  cichorie-fabrik  uti  Malmö- 
hus län  och  Helsingborgs  landsförsam- 

ling, å  \l^  mtl  af  hemmanet  Troeds- 
möUa, med  en  tillverkning  af  c:a  150,000 

/i,  eges  af  ett  bolag  i  Helsingborg; 
tax. värdet  29,000  rdr  rmt. 

Trogsta,  gästgifvaregård  uti  Uppsala 
län;  skjutsar  till 
Enköpinr/  i  norr  .  .  .  .  iVg  ̂i'- 
Botfiolm  i  söder       .     .     .     .      IV4     '> 

Trojebors^,  så  kallas  på  Gotland  åt- 
skilliga stenlägguingar  med  irrgångar, 

hvilka  framföra  till  och  återföra  från  mid- 
ten,  så  att  in-  och  utgången  är  densamma. y  no 

Bland  dem,  som  förekomma  på  Gotland, 
såsom  mellan  Bäl  och  Heinhem,  nära 
Bro,  på  Klinteberg,  på  gräsplanen  vid 
Wisby  mellan  Galgberget  och  stranden, 
utmärker  sig  isynnerhet  sistnämnda,  hvars 
tillkomst  förtäljes  af  traditionen  sålunda, 

att  en  skön  jungfru  en  gång  bortröfva- 
des,  men  fick  omsider,  efter  många  bö- 

ner och  tårar  det  löftet  af  röfvaren,  att 
hon  skulle  blifva  fri  när  hon  färdigbyggt 
den  stora  borgen  nära  intill  grottan, 
der  hon  hölls  fången,  dock  fick  hon 
lägga  blott  en  sten  hvar  dag  till  denna 
borg.  Gångarne,  innehållande  i  längd 
nära  500  steg,  äro  2  fot  breda,  yttre 
omkretsens  tvärmått  utgör  i  söder  och 
norr  63,4  och  i  motsatt  riktning  64,5. 

Trollbo,    ett  frälse-säteri  af  'V^  mtl. 

uti  Lena  socken  af  Noruuda  härad  och 

Uppsala  län,  på  hvars  egor  Wattholma 
bruk  är  anlagdt,  och  hvarunder  säte- 

riet lyder. 

Trolleberg,  ett  frälse-säteri  af  5V.-, 
mtl.  uti  Flackarps  socken.  Bara  härad 
och  Malmöhus  län,  beläget  omkring  V4 
mil  från  Lund,  uppgafs  1818  ega  250 
t:rs  utsäde,  någorlunda  höbol,  ingen  skog, 

taxerades  1863  till  275,000  rdr,  bebod- 
des af  83  personer;  Trollebergs  egen- 

doms hemmantal,  belägna  i  andra  hära- 
der och  socknar,  kunna  ej  bestämdt  upp- 

gifvas,  men  under  säteriet  brukas  560 
tid,  deraf  480  åker  och  80  äng,  21  å 
22  mtl  brukas  af  arrendatorer;  underl.  i 

Flackarps  socken  5  mtl  Flackarp,  inom 
S:t  Peders  klosters  socken  Klosterijårdeit 
och  6V4  frälse  Wävpinge  äro  taxerade 
till  860,700  rdr  rmt;  till  egendomen 
höra  tre  qvarnar  med  jord,  mejeri  med 
120  kor. 

Trollebergs  säteri  är  bildadt  utaf 
hemman  i  Wärpinge  by  och  gjordes  af 
öfverste  Trolle  till  fideikommiss,  som  i 
sednare  åren  blifvit  utbytt  mot  Ljungby 

gård  och  gods  i  Christianstads  län;  egen- 
domen eges  nu  af  hans  exc.  gr.  Trolle- 

Wachtmeister,  men  arrenderas  af  ryttra. 
Axel  Toll,  som  det  allmänna  bästa  till 
fördel  egnat  sig  ensamt  åt  landtbruket, 

och  har  egendomen  under  hans  tid  blif- 
vit uppbringad  till  betydlig  afkastning, 

samt  blifvit  känd  för  en  god  hästrace. 

—  Manbyggnaden,  ett  tvåvånings  högt 
stenhus,  är  beläget  midt  för  ladugården, 
intill  en  dervarande  anlagd  vacker  och 

prydlig  park  med  trädgård. 
Trollebo  eller  Bo,  säteri  om  2  mtl 

i  Lemnhults  socken,  Östra  härad  och 

Jönköpings  län.  Härunder  lyda  Kän- 
nestubba 1  mantal  säteri  i  Nye  socken, 

Folkatorp  1  mtl  frälse  och  '/o  nitl  kr.- 
skatte,  Sjöholm  IV4  natl  frälse,  Jjcmn- 
hult  '/g,  Borshult  IV2.  Holma  1  mtl 
säteri  samt  5  torp.  Egendomen  har  en 

särdeles  vacker  belägenhet  vid  Trollebo- 
sjön,  och  för  icke  länge  sedan  den  vack- 

raste trädgård  i  orten,  anlagd  af  amir., 

frih.  J.  F.  Örnfelt  på  1730-taJet,  hvil- 
ken  jemväl  uppbyggt  raangårdsbyggna- 
derna.  Gården  prydes  af  alléer  af  sekel- 

gamla träd.  Den  förste  kände  egaren 
var  Birger  Trolle  till  Bo,  såsom  Trollebo 
dä  kallades,  omkring  1290.  Egendomen 
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har  sedermera  gått  i  arf  inom  slägterna 
Trolle,  Oxenstierna  och  Horn.  GrelVe 

Pehr  Sparre,  riksråd  och  guvernör  i 
Lifland,  var  egare  af  gärden  i  medio  af 
1600-talet,  hvarefter  densamma  förblef  i 
denna  sliigt  till  1711,  då  borgmästaren 
i  Stockholm  O.  H:son  Törnflycht  för 

22,UU'J  rdr  köpte  gården,  då  bestående 
af  24  hemman.  Efter  1728  tillhörde 
den  efter  hvartannat  slägterna  Törnflycht, 

Hildebrand,  Kibbing,  liosenhane,  Falken- 
berg, Wernstedt,  Cederblad  och  Kappe. 

Vid  egendomen  är  inrättad  en  slöjdskola 
för  flickor,  hvarjemte  kapt.  frili.  Ang. 
Rappe,  som  1828  blef  egare  af  gården 
och  ännu  eger  densamma,  inrättat  en 
folkskola,  uteslutande  afsedd  för  godsets 
folk.  På  Leranhults  kyrkogärd  finnes 

ett  gammalt  grafkapell  med  namnet  Trol- 
lebo graf.  Egendomen  var  utom  de 

underlydande  gårdarne  1863  taxerad  till 
42,100  rdr  och  tillsammans  med  dessa 

till  124,900  rdr.  Om  det  underlydande 
säteriet  Holma,  se  den  artikeln. 

Trollebo,  egendom  uti  Hudeneds 
socken  af  Gäseueds  härad  och  Elfsborgs 

län,  med  naturskön  belägenhet  invid  all- 
männa landsvägen,  nära  socknens  ny- 
byggda kyrka  och  Nosså  å  med  flera  af 

dess  vattenfall,  samt  på  ',.,  mils  afståiid 
från  närmaste  jernvägsstation,  Herrljunga, 
der  Borås  samt  Uddevalla-Wenersborg- 
Herrljunga  bibanor  förenas  med  vestra 
stambanan.  Egendomen,  bestående,  utom 

hemmanet  Trollebo,  '  'g  mantal,  af  '.'., 
mantal  rusthåll,  |g  mantal  skatte  ut- 

brutna ur  Hudeneds  by,  samt  '2  "^^1 
Olanda  och  ',  j,  frälse  Tomten,  lägenhe- 

terna Hudened  Älellang.,  Westerg.  och 
Lilla  Boatorps  qvarnar,  7  dagsverkstorp, 

2  torp  afsöndrade  mot  årlig  skatt,  allt- 
sammans med  en  areal  af  250  tid  in- 

egor  och  600  tid  skog  och  betesmark, 
har  tillförne  innehafts  af  flera  åboer, 

men  är  af  närvarande  egaren,  härads- 
höfdingen  B.  W.  Hessle,  förvandlad  frän 
en  ödemark  till  betydlig  fruktbarhet  och 
en  angenäm  bostad,  medelst  egoskiften, 

afdikning  från  vattensjuka  mader,  skogs- 
plantering, stenbrytning,  odling  och  ny- 

byggnader i  man-  och  ladugård,  de  förra 
af  ek,  de  sednare  af  sten. 

Hemmanet  Trollebo,  Vg  mtl,  hvilket 

varit  ̂ 'o  mtl  frälse,  men  blifvit  år  1723 
förbytt  till  kronan,  år   1760  förraedladt 

och  1762  af  skogvaktaren  Hans  Kul- 
lander  köpt  tillskatte;  under  hemmanet 
lyder  mjölqvaru   för  2  par  stenar. 

Trolleboda,  by  uti  Christianopels  soc- 
ken, (Jstra  härad  at  Carlskrona  län,  3^/^ 

mil  från  Carlskrona,  af  2  mtl  skatte  pu 

Jt?  10 — 17,  med  14  torp,  4  ålfisken 
samt  hamn  med  9  fots  djup;  22  åboer, 
60  matlag  (år  186.3). 

TroUeborgs  slott,  se  art.  Ed  i  \\o\- 
torps  socken,  samt  Wieselgrens  Ny  Små- 

lands beskrifning,  II  Band,  sid.  751, 
I  Band,  sid.  454. 

Trolleholm,  fordom  Erik^liolm.  Her- 
regård uti  Torlösa  socken,  Onsjö  härad 

af  Malmöhus  län,  3  mil  från  Lund,  om- 
gifven  af  skogar  på  alla  sidor ;  i  öster 
ligger  en  vacker  äng,  fordom  en  sjö, 
med  ett  litet  vattendrag,  som  drifver 

qvarnar  och  sågverk. 

Gärden  är  i  början  af  1500-talnt 
grundad  af  tvenne  bondgårdar  Kattes- 
iiabr  och  beljyggd  af  Tage  Ottoson  Thott, 
som  uppkallade  den  Eriksholm  till  minne 
af  sin  bror  Erik,  samt  utvidgade  egen- 

domen genom  byten  med  kronan  och 
abboten  i  Herrevads  kloster;  i  hans 
sonsons  tid  räknades  Eriksholm  för  den 

andra  i  ordningen  af  provinsens  egen- 
domar, den  tid  dessa  voro  indelade  i 

klasser;  blef  äfven  ryktbar  genom  Tycho 
Brahes  syster  Sophia,  gift  med  Otto 
Thott,  och  som  här  trånade  bort  många 
är  i  sorgfuU  längtan  efter  sin  älskare, 

Erik  Lange,  under  hvilken  tid  hon  ut- 
sjöng  sin  smärta  i  en  hänförande  dikt. 

Sedan  Tage  Thott  d.  y.  gått  1677  öf- 
ver  till  Danmark,  lades  Eriksholra  under 
seqvester  och  delade  med  andra  skånska 

gods  det  öde  att  med  förödelse  hem- 
sökas af  kriget.  En  liten  svensk  be- 

sättning fördrefs  1678  härifrån  af  Dan- 
skarne, som  intogo  och  uppbrände  borgen, 

hvarefter  den  öfver  ett  hälft  århundrade 

stod  som  ruin.  Ar  1687  öfvergick  Eriks- 
holm genom  köp  från  Tage  Thott,  som 

återfått  egendomen,  till  etatsrädet  Herluf 
Trolle.  Den  förfallna  slottsbyggnaden  på 
Eriksholm  sattes  i  det  skick  den  till 

större  delen  ännu  har  af  Fredrik  Trolle, 

som  förändrade  gärdens  namn  till  Trol- 
leholm och  gjorde  den  till  fideikommiss 

åt  äldsta  dottern  Yivica,  gift  med  r.  r. 

Bonde,  inom  hvars  slägt  den  blef  fidei- 
kommiss,   raed    vilkor   att   innehafvaren 
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skulle  kallas  Trolle-Bonde  och  med  Bonde- 
vapnet förena  det  Trolleska.  Af  sonen, 

förre  egaren.  sjrefve  Gustaf  Trolle-Bonde 
blef  Trolleholra,  sä  att  säga,  helt  och 
hållet  omskapadt.  lukomsterna  bestodo 
vid  hans  tillträde  i  s.  k.  bonderäutor 

eller  utgingo  in  natura  i  viktualier,  och 

bönderna  hade  hofveriskyldighet;  åbo- 
ernas  antal  var  143  och  torparnes  61, 
samtliga  utarmade;  gardens  afkastning 
var  cirka  3,492  rdr  bco.  Under  åren 

1808 — 37  blef  godset  sa  småningom 
indeladt  i  105  farmer,  hvilka  alla  bebygg- 

des och  vid  hvilka  trädgårdar  anlades. 
Bönderna  blefvo  arrendatorer,  och,  be- 

friade från  hofveriet,  kunde  de  nu  egna 
omsorg  åt  sina  hemman,  som  de  dock 
efter  fastställd  föreskrift  skulle  bruka. 

Farmerna  utarrenderades  pa  30  år,  och 
arrendet  går  i  arf  från  far  till  son  eller 

måg.  Genoratörandet  af  denna  förän- 
dring kostade  öfver  200,000  rdr,  raeu 

också  har  allmän  välmåga  och  sedlig- 
het blifvit  en  följd;  folkmängden  ökades 

från  1,805  år  1806  till  2,500  år 
1837,  alla  välbehållna;  sistnämnda  år 

uppgingo  inkomsterna  till  15,952  rdr  bco. 

Stora  ladugårdsbyggnader  äfvensom  an- 
dra nödiga  byggnader  uppfördes;  nya 

vägar  anlades,  skol-  och  fattighus  bygg- 
des. Sedan  1855  innehades  fideikom- 

misset af  brorsonen,  kammarherren  gr. 
Gustaf  Bonde,  i  hvars  hand,  eller  ock 

i  sonens,  9  tideikoraraisser  komma  att  för- 
enas, deribland  Wi!)yholra  och  Hörnings- 

holm  i  Södermanland,  Toftaholra  i  Små- 
land. 

Nuvarande  slottet  består  af  en  huf- 

vudbyggnad,  liggande  i  norr  och  söder 
med  2  flyglar  mot  öster;  den  förra  har 
fyra  våningar,  af  hvilken  den  nedersta 
ligger  till  hälften  under  marken  och  har 
åt  östra  sidan  en  korriilor  med  tunnhvalf; 
den  tredje  våningen  är  högre  än  den 
andra.  Taket  är  brutet  åt  alla  sidor. 

Flyglarne  hafva  en  våning  och  källare 
samt  låga  kroppåstak.  I  nordvestra  och 
sydvestra  hörnen  af  hufvudbyggnaden  stå 
2:ne  runda  torn,  täckta  med  kalottlika 

kupor;  å  båda  flyglarnes  östra  sidor  äro 

äfven  runda  torn  med  konformig  betäck- 
ning. Alla  byggnadens  nyare  delar  hafva 

hälften  tunnare  murar  än  de  äldre  och 

äro  af  tegelsten.  Trädgården  är  anlagd 
af  riksrådinuan    Bonde    i    ett   igenfyldt 

träsk  och  upptager  18  tid,  dit  från  bor- 
gens vestra  fa(,ad  förer  en  stenbro,  slagen 

öfver  kanalen.  1  nedra  våningen  af  det 
gamla  sydvestra  tornet  märkes  ett  rundt 
rum  med  hvälfdt  tak,  der  personer,  sit- 

tande raidt  emot  hvarandra  kunna,  hvi- 
skande  utåt  väggen  tala  med  hvarandra 
utan  att  de  mellan  dem  stående  höra 

något ;  då  man  står  midt  emot  en  ta- 
lande, tycker  man  sig  höra  dennes  röst 

bakom  sig  betydligt  starkare  o.  s.  v.  På 
gården  förvaras  en  staratafla,  der  Bonde- 
slägten    ledes    ända    ned  från  Fornjoter. 

Trolleholm,  frälse-säteri  af  6%6  ̂ ^^> 

förmedlade  1743  till  4^  ,g  mtl,  hvaraf 
nu  1  mtl  utgör  Halsfarm,  är  taxeradt 
till  229,800  rdr  rmt  och  utgör  med 

20^,.l  mtl  ins.,  12;,;;  mtl  uts.,  inom  Tor- 
lösa, Konga,  Ask,  Billinge,  Stödhaf,  Örja 

och  Weraraenhögs  socknar,  ett  gods, 
uppskattadt  1661  till  29,540  rdr  rmt; 
nu  taxeras  endast  underl.  inom  Torlösa 
socken,  hvaraf  må  nämnas  Wittsköfle 

gård,  2'/7  mtl,  ibra  farm  ''/■j,  A\l.  Östra- 
ly  m.  ti.,  till  öfver  1,525,000  rdr  rmt. 
Hela  egovidden  är  15,900  tid,  hvaraf 
4,654  äro  åker,  3,856  tid  äng,  2,000 
tid  skog,  hufvudsakligen  af  bok  och  ek. 
Till  gården  höra  tegelbruk,  bränneri, 
vattenqvarn  med  4  par  stenar,  jagt  och 
fiske  i  Ringsjön ;  af  23  fiskdammar  åter- 

stå numer  endast  4  och  dessa  utan  fiske. 

Säteriet  och  godset  rotera  för  '^1\}, 
rotar. 

Trollenäs,  fordom  Näs.  Herregård 

uti  Näs  socken,  Ousjö  härad  af  Malmö- 
hus län,  2' 2  mil  n.  u.  o.  från  Lund, 

är  bebyggd  med  en  trevånings  hög  huf- 
vudbyggnad  och  2:ne  envänings  flyglar, 
belägna  på  en  åbacke,  mellan  tvenne 
djupa  dälder,  i  skuggan  af  lummiga  träd. 
Endast  tvenne  slägter  hafva  innehaft 
denna  egendom,  under  danska  tiden 
Thottarne,  hvaraf  den  äldsta  christna 
man,  historien  omtalar,  är  gilkaren  Thor 
Thott  omkring  1160,  och  den  förste, 

man  vet,  som  skrifvit  sig  till  Näs,  riks- 
rådet Peder  Thott,  i  slutet  af  1300-talet 

—  under  svenska  tiden  Trollarne,  hvaraf 
Nils  Trolles  enka,  fru  Hille  Rosenkrantz 

tillbytte  sig  Näs  den  19  April  1682 
mot  Gaunö  på  Secland,  sonsonen  Fr. 
Trolle.  stiftade  1768—70  af  ISäs,  som 
blef  kalladt  Trolleniis,  jerate  tillköpta 
Fulltofta  säteri,    ett    fideikommiss  inom 
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Trolle-slägteii ;  närvarande  innehafvaren 
är  rittm.   baron   Nils  Trolle. 

Trollenäs  säteri  af  !^y^/^  ratl  är  tax. 
till  150,000  rdr  och  ut<,^ör  med  9\y, 
ins.  frälse,  196%^  uts.  frälse,  en  egen- 

dom med  en  areal  af  9,039  tunnl.,  af 
livilka  1,200  äro  skog;  67  torpare  och 
70  binder  gifva  dels  arrende,  dels  göra 
de  hofveri  till  gården,  hvartill  höra  fiske 
i  Kingsjöri  och  mejeri.  Roteringen  till 
norra  skånska  infanteri-regementet  är  17 

rotar.  Fyra  skol-  och  två  fattighus  un- 
derhållas af  gärden.  —  Fideikomraissa- 

rien  har  alternativ  patronriltt  såväl  till 
GuUarps  och  Näs  som  till  Bosarps  och 
Ströö  pastorater  samt  såsom  inuehafvare 

af  säteriet  FuUtofta  äfven  alternativ  patron- 
rätt till  Fulltofta  och  Espinge  pastorat. 
Trolleslott,  en  på  alla  sidor  brant 

klippa  uti  Nafverstads  socken  af  Bohus 
län,  belägen  i  djupaste  skogen,  Vo  niil 
öster  om  hemmanet  Backen  och  på  dess 
egor;  planen,  som  är  70  steg  lång  och 
60  dito  bred,  är  kransad  af  en  mur. 
Härvid  är  fäst  en  sägen  om  »Prinsen  på 
TrolJu,  som  jcmte  kungarne  på  Thoröd 
och  Wassändan  blifvit  slagen  till  sjös 

af  konungen  på  Ilelgebo  och  »kung  llö- 
mer  i  Roll»  (se  A.  E.  Holmbergs  be- 
skrifning  af  Bohus  län,  sid.  258—259). 

TroUesund,  förr  Ludgonäs,  ett  her- 
regods i  Södermanland,  Rönö  härad  och 

Ludgo  socken,  beläget  nära  nämnde 
sockens  kyrka  och  Ludgosjön,  2%  mil 

från  Nyköping,  består  af  3^/^  mtl  frälse- 
säteri och  '/o  mantal  frälse.  Godset  är 

bildadt  af  den  fordna  Ludgo  by,  3  mtl, 

Karkulla  Vo  mtl  och  Knåbacken  '/♦  ̂itl, 
hvilka  hemman  åren  1638 — 1644  köp- 

tes till  frälse  af  hofrådet  Johan  Silfver- 

stjerna.  Ar  1653  räknades  godset  så- 
som säteri,  gick  sedermera  i  arf  till 

nämnde  Silfverstjernas  magar,  först  O. 
Wallenstedt,  derefter  J.  Gyldeiicrantz, 
sedermera  till  hans  döttrar,  bland  hvilka 

sist  fröken  H.  M.  Gyldencrantz  på  1630- 
talet,  derpå  till  hennes  kusin  fröken  E. 
Apelgren,  till  dennas  slägting,  enkefru 
Blomstedt  och  den  sistnämndas  måg  F. 
U.  Paqualin.  Andtligen  köptes  gården 
i  början  af  detta  århundrade  af  friherre 
Axel  F.  Löwen  till  Sjösa  och  fick  år 
1808  fideikommissnatur  under  det  nya 

namnet  Trollesund,  i  följd  af  ett  testa- 
mente af  öfverste-löjtn.  Trolle,  på  grund 

VII. 

hvaraf  innehafvaren  jemväl  skall  bära 
TroUe-namnot.  Nuvarande  innehafvaren 

ilr  kaptenen  friherre  O.  W.  F.  TroUe- 
Löwen  på  (jiirdesta  i  Lästringe  socken 
af  samma  härad.  Under  egendomen  lyda: 

'/.^  mtl  frälse  Ual,  '/^  d:o  Kryckeläng, 
V4  d:o  Stocktorp,  hvilka  hemmansdeiar 
ligga  i  särskildt  bruk.  Hela  godset  ta- 

xerades år  1863  till  94,000  rdr  rmt. 

Enligt  uppgift  utgör  det  årliga  utsädet 
å  hufvtidgårdens  i  sambruk  liggande  4V4 
mtl  till  50  å  60  t-.r.  —  Den  nuvarande 
mangårdsbyggnaden  är  af  trä;  en  äldre, 
af  sten,  aftecknad  i  Dahlhergs  Svecia 
Antiqua  et  Hodierna,  är  för  längesedan 
förstörd  genom   vad  eld. 

Trollhättan,  bekant  r^dan  i  forn- 
tiden genom  Starkodder  Aludrängs  och 

Hergrira  Halftrolls  här  hållna  envig  om 
den  sköna  Agne  Alfafostre,  som  i  för- 
tviflan  öfver  Starkodders  seger  kastade 
sig  utföre  fallet,  är  nu  mer  kändt  af  hela 
den  bildade  verlden.  Naturens  mäktiga 
hand  har  på  detta  ställe  frambragt  något 
så  utomordentligt,  att  dess  motsvarighet 
återfinnes  endast  på  fa  ställen  på  vår  pla- 

net, och  de  lärde  visste  att  tala  öra  detta 
naturens  under,  långt  innan  christendom 
och  hyfsning  sträckt  sig  till  dessa  nejder. 
Menniskosnillet  har  sedan  förstått  att  tämja 
de  vilda  forssarne  och  bana  en  lugn  väg 
för  fredlig  samfärdsel  genom  klippor  och 
vattenfall. 

Hvarifrån  Trollhätte-fallen  erhållit  sitt 
egendomliga  namn,  är  omöjligt  att  ut- 

reda. Anda  ifrån  hedenhös  hafva  de 

bibehållit  sin  om  något  öfvernaturligt 
påminnande  benämning.  De  bestå  af 
flera  olika  fall,  i  det  Göta  elf,  aSorande 
hela  Wenerns  vattenmassa,  kastar  sig 
utföre  en  brant  i  flera  särskilda  afsatser 

på  kort  afstånd  från  hvarandra  och  så- 
lunda sänker  sig  112  fot  på  en  längd 

af  endast  2,500  alnar.  Den  ofantliga 
vattenmassa,  som  med  ilande  fart  störtar 

sig  utför  klippväggarne,  har  man  be- 
räknat uppgå  till  5,200,000  kubikfot  i 

minuten.  De  öfversta  af  Trollhättans 

fall  äro  Gnllö-fallen,  der  elfvens  vatten- 
massa, delad  i  två  grenar,  nedstörtar  på 

begge  sidor  om  en  otillgänglig  klippa, 
som  erhållit  namnet  Gullön.  Ett  stycke 
längre  ned  famnar  elfven  ånyo  en  liten 

holme,  l^oppön,  men  kastar  sig  i  det- 
samma   utför    bergväggen    med   en  för- 

13 
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farlig  våldsamhet  och  ett  döfvande  brus. 

sammanträngd  till  en  hredd  af  föga  ö(- 
ver  30  alnar,  bildande  Toppöfallet,  det 
största  bland  allesamman.  Hiir,  berättas 

det,  har  i  klippväijgeu  varit  en  hiila, 
som  fordom  varit  ett  tillhall  för  röfvare, 

hvarom  åtskilliga  sägner  förtäljas;  ofvau- 
för  hålan  var  eu  utskjntande  klippa, 
Skräddareklinten  kallad,  derföre  att  en 

lifdörad  skräddare  för  att  undgå  strafi' 
åtagit  sig  att  sy  en  klädning  färdig  sit- 

tande på  klippspetsen:  han  lyckades: 
nieu  då  han  skulle  utdraga  tråckeltrådea 

svindlade  han  af  glädje  och  vattnets 

brus  och  störtade  i  djupet.  Detta  klipp- 
stycke nedrasade  1753.  (ienom  en  djerft 

utkastad  jernbro  har  man  i  sednare  tider 
beredt  sig  tillträde  till  den  lilla  Toppön, 

hvarifråu  man  nu  njuter  en  storartad 

utsigt.  Något  nedauför  kommer  Stamp- 
strniusialli^t,  bredvid  hvilket  man  ser  ett 

aldrig  fuUbordadt  mästerstycke  efter  plan 

af  vår  oförgätlige  Polhem,  deu  s.  k.  Fol- 
heuis  ijrctf,  en  sluss,  sprängd  tvärtigenora 

berget,  af  64  fots  djup,  der  vattnet  fram- 
strömmar,  såsom  ett  vattenfall.  Vid  ned- 
gåus:en  till  fallet  visas  man  vanligen  på  en 

stor  jättegryta,  den  s.  k.  Kiimjsgrottan, 

der  besökande  furstliga  personer  i  klip- 
pan låtit  rista  sina  namn.  Denna  grotta, 

äfvensom  en  1,000  fot  längre  ned  be- 

lägen, 12 — 14  fot  djup,  nederst  spiral- 
formigt  ursvarfvad  jättegryta,  är  af  högt 
intresse.  Många  dylika  träffas  i  v.  och 

n.  v.  sidan  af  de  bergshöjder,  som  be- 
gränsa Göta  elfs  vestra  strand,  ehuru  de 

icke  blifvit  sä  uppmärksammade.  Nedom 
det  sistnämnda  fallet  vidgar  sig  elfven 

och  bildar  ett  lugnvatten,  kalladt  Hö- 

joms  varp;  men  snart  närma  sig  strän- 
derna åter  hvarandra,  och  den  vredgade 

floden  brusar  åter  utför  mellan  klipporna 

vid  de  tre  /felvetes/allen,  hvarefter  den 

ännu  en  gäng  får  en  lugnare  pregel  vid 
den  s.  k.  Olidehalan,  äter  sammanpressas 

och  för  sista  gången  ryter  i  Flottbcvys- 

strOmmen;  sedan  flyter  den  mäktiga  flo- 
den lugn  och  majestätisk  obehindrad  sin 

väg  till  hafvet,  endast  vid  Akersström 

och  Lilla  P^det  afstänird  genom  några 

slussar  öfver  ett  par  smärre  forssar.  — 
Det  är  onekligt,  att  många  andra  vatten- 

fall finnas,  som  äro  högre  än  dessa;  de 

bergsfloder,  som  likt  silfverband  hoppa 

utför  Alpernas  klippor,  likasom  Lapplands 

iskantade  kntarakter  äro  hvar  för  sig 

fenomener,  som  fängsla  åskådarens  dju- 
paste intresse:  men  icke  blott  höjden 

utgör  i  detta  fall  skönheten ;  de  pittore- 
ska omgifningarue,  den  ofantliga  vatten- 

massan, som  med  åsklikt  dån  kastar  sig 

i  det  ena  djupet  efter  det  andra,  stundom 

vidgande  sig  till  hvirflaride  vikar,  än 
omfattande  midt  i  bruset  en  skogklädd 
holme,  än  framträngande  i  de  trånga 

öppningarne  mellan  bergväggarne  och 
deröfver  en  ständig  regnbåge  i  det  upp- 
hvirflande  skummet,  så  snart  solen  kastar 

en  stråle  öfver  landskapet,  och  så  strax 

bredvid  menuiskoandens  djerfva  skapelser, 

der  naturen  synes  ensam  vilja  vara  herr- 
skarinna,  —  allt  detta  har  gjort  Troll- 
hiitte-fallen  så  berömda,  har  lockat  och 
skall  alltid  locka  tusenden  att  beundra 

naturens  majestät  och  snillets  seger. 

Trollhätte  kanal  var  länge  en  tanke, 
innan  den  blef  verklighet.  Redan  Gustaf 

Wasa,  som  i  så  ofantligt  mycket  var  en 

Sveriges  försyn,  tillika  med  den  kloke 

östgöta-biskopen  Hans  Brask,  ansåg  det 
icke  för  högt  för  raenniskosnillet  att  här 

bana  sig  väg,  för  att  sammanbinda  Öster- 
sjön med  Westerhafvet.  Carl  IX  gjorde 

början.  Sydost  om  Wenersborg  söker 
AVenern  sitt  utlopp  genom  Göta  elf,  och 

på  andra  sidan  om  staden  inskjuter  en 

vik,  kallad  Wassbotten.  Då  elfven  ge- 

nast vijtl  sin  början  bildar  Rånnwns- 
fallen,  från  hvilka  är  luguvatten  ända 
till  Trollhättan,  med  undantag  af  några 

smärre  forssar,  som  nu  kringgås  genom 

Stallbacka-kanalen,  lät  kon.  Carl  från 

Wassbotten  till  elfven  uppdraga  en  ka- 
nal af  6,000  alnars  längd  i  en  dalgång, 

den  s.  k.  Carls  graf,  Sveriges  första  an- 

läggning af  detta  slag.  T'nder  drottning 
Kristinas  förmyndare  fuudt;rades  starkt 

på  saken;  men  det  stannade  dervid.  Så 
kom  Polhem.  Hans  storartade  planer 

vunno  bifall;  men  regeringen  hade  stora 

svårigheter  att  lem  na  de  erforderliga 
medlen,  så  att  arbetet  måste  afl)rytas. 

Först  1742  uppdrogs  ät  den  yngre  Pol- 
hem och  öfverste  Carlbcrg  att  fullborda 

kanalbyggnadeu;  men  nya  svårigheter  i 
afseende  på  planen  fördröjde  utförandet 
till  1749,  då  kontrakt  afslutades  med 

konstmästaren  vid  Sala  Wiman  och  styck- 
junkaren  Moell  att  emot  203,385  daler 
s:mt  under  tre  år  fullända  arbetet  efter 
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Polhems  plan.  Enligt  denna  skulle  elf- 
ven  nära  ̂ Venel•n  afstiingas  genom  en 
damm  och  slussar  sprängas  genom  berget 
bI  lika  sänkning  med  fallet  bredvid  samt 

bilda  en  stollgåiig  eller  ett  hvalf,  hvar- 
före  passerande  fartyg  måste  hafva  fäll- 
raaster.  Det  äfventyrliga  förslaget  om 
Wene/ns  uppdäm  ning  öfvergafs  dock  snart. 
Den  första  slussen  anlades  vid  Carls  graf 

af  19  fots  sänkning  och  kallades  «y;v/'i-e 
TisMti.»  Ar  1753  var  segclfarteu  fri 
fram  till  Trollhätti;fallen.  Här  anlades 

nu  den  240  fot  långa  och  30  fot  höga 
Kafveldammen,  hvarigcnom  elfven  tvangs 
att  taga  sitt  lopp  på  nordvestra  sidan 
af  en  holme,  som  kallas  Maglön,  genom 
Gullöfallen.  Genom  Maglön  sprängdes 
en  sluss  af  26  fots  sänkning  och  kal- 

lades »ijrefve  Ekcblad».  »I^ol/icvid  shiss» 
blef  den  tredje;  den  blef  aldrig  försedd 

med  några  portar  och  är  nu  en  —  prakt- 
full katarakt!  Vid  Plottberget,  der  ka- 

nalen skulle  sluta,  företogs  uu  en  stor- 
artad fördämning  med  ofantligt  arbete, 

och  deuua  var  nästan  färdig,  då  natten 

till  den  20  Sept.  1755  genom  olycks- 
händelse eller  af  elakhet  en  massa  bräder 

från  ̂ Venern  följde  med  strömmen  och 
störtade  mot  vallen.  När  plankorna 
slutligen  så  hopades  på  hvarandra,  att 

de  lågo  ända  ned  till  bottnen,  brast  för- 
dämningen, och  det  storartade  verket  hade 

för  deuua  gång  fått  dödsstötep.  Med 

långa  afbrott  fortsattes  väl  stundom  ar- 
betet; men  först  1793  upptogs  saken 

åter  med  allvar.  Ett  bolag  bildades  på 
otroligt  kort  tid,  arbetet  började  med 
drift  efter  en  mindre  storartad  plan,  så 
att  bland  annat  kanalens  dinieusiouer 

skulle  rätta  sig  efter  slussarne,  hvilka 
bestämdes  till  20  alnars  bredd  mellan 

portstolparne  och  GV-i  fots  djup  vid 

trösklarue.  Oförutsedda  liäudelser  uppe- 
höllo  dock  kanalens  fullbordande,  så  att 

den  öppnades  först  den  14  Aug.  1800. 
Andtligeu  kom  grefve  Plåtens  stora  verk, 
Göta  kanal,  till  fullbordau,  och  detta 
verkade  naturligtvis,  att  den  smalare  och 
grundare  Trollhätte  kaual  måste  undergå 
eu  ny  förvandling.  Efter  fåfänga  försök 

att  bilda  ett  nytt  bolag,  öfvertog  andt- 
ligeu handelshuset  Schöu  &.  C:ui  (J.  G. 

Schwan)  i  Stockholm  år  1837  arbetet, 
mot  vilkor  att  i  öiverensstämmelse  med 
ett  af  sedermera    öfversten,    friherre  N. 

Ericson  uppgjordt  förslag  ombygga  ka- 
nalen till  lo  fots  djup  vid  lägsta  vat- 

tenyta, göra  de  nya  slussariie  minst  120 
fot  långa  och  24  fot  breda  i  portöpp- 
iiiugarne  och  utföra  arbetet  inom  7  år. 
De  förmåner,  som  betingades,  voro:  att 
bolaget  ostördt  skulle  ega  Trollhätte  uya 
och  gamla  kaual,  uppbära  afgifterna  för 
all  fart  på  Göta  elf,  åtnjuta  arrendet 

för  Edets  sluss  och  85  *■  i  TroUhätte- 
uppbörden  för  fartyg,  gående  till  eller 
kommande  från  (iöta  kanal,  samt  årligen 

i  25  år  från  Handels-  och  Sjöfartsfon- 
den uppbära  90,000  rdr.  Dessa  goda 

vilkor,  äfvensom  den  lyckliga  händelsen, 

att  arbetskostnaden  endast  obetydligt  öf- 
versteg  det  beräknade  beloppet,  1,624,000 
rdr  bko,  i  förening  med  ofantligt  ökade 
kanalintrader,  har  gjort,  att  bolaget  skör- 

dat en  ganska  betydlig  vijist.  I  Nov. 

1845  förrättades  afsyning  på  det  verk- 
stälda  arbetet.  Af  de  nya  slussarne  fingo 
de  3  öfversta  namn  af  jjrius  Oscar 

FredriL<,  de  4  mellersta  af  prins  Gu- 
sla/s,  och  de  4  nedersta  af  kronprins 
Carls.  Denna  nya  Trollhätte  kanal  är 

anlagd  i  rigtning  från  nordost  till  syd- 
vest  ett  stycke  från  fallen  på  östra  sidan 
om  elfven  och  är  dels  gräfd,  dels  sprängd. 

Icke  långt  från  dess  början  är  en  half- 
sluss,  genom  hvars  tillslutande  kanalen 
blir  torr.  Efter  en  böjning  mot  v.  s.  v. 
kommer  man  till  en  reparationsdocka, 
h varefter  kanalen,  sprängd  i  berget,  går 
till  Olide  bassiu  (ej  att  förblanda  med 
Olidan  mellan  fallen)  och  sedan  i  rak 
linie  också  genom  berget  till  Akerssjö, 
som  är  600  alnar  lång.  Afståndet  från 
Kafveldammen  hit  är  3,300  alnar.  Längs 
högra  stranden  löper  utefter  hela  denna 
längd  en  god  körväg,  till  en  del  banad  i 
berget.  Akerssjö  är  1,200  alnar  atiägseu 
frän  elfven,  och  ̂ dercraellan  ligger  ett 
stort  berg,  som  mot  eltven  är  ganska 
brant  och  hö*t.  Geuom  detta  berg  äro 
sprängda  fem  slussar,  den  ena  ofvanför 
deii  andra,  med  en  sammanlagd  sänkning 
af  72  fot,  så  att  man  nedstiger  likasom 
på  trappsteg.  Tätt  vid  sidan  går  en 

smal,  i  berget  utsprängd  väg.  Nedkom- 
men för  denna  brant,  påträffar  man  en 

400  alnar  lång*  bassin,  kallad  Åktrsdal, 

hvilkeu  skiljer  de  öfra  slussarne  från'  de 
tre  nedersta,  genom  hvilka  man  slutli- 

gen utkommer  i   elfven    vid    lastplatsen 
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Åkersvasa.  —  Enligt  officiella  uppgifter 
har  (leuiiii  kanal,  är  1845,  blitVit  begagnad 

af  4,966  si'gflhirtyg,  år  1850  af  4,059 
segel-  och  296  ångfartyg,  1860  af  resp. 
5,559  och  1,120.  Ar  1861  passerades 
kanalen  af  det  största  antalet,  nemligen 

6,052  segel-  och  1,232  ångfartyg,  hvilka 
betalade  i  kanalumgälder  335,825  rdr. 

Sedermera  har  väl  trafiken  något  min- 
skats i  följd  af  jernvägsanlaggiiingarne, 

men  i  drt  hela  mindre  än  man  väntat. 

Emellan  de  öfrc  sliis.sarne  vid  Troll- 

hätte  värdshus  började  man  1860  u|ip- 
föra  en  prydlig  kyrka  för  personalens 
behof.  Den  är  i  götisk  stil  med  en  hög, 

vacker  tornspira.  Detta  tempel  är  det 

enda  på  landet  i  Sverige,  som  är  forsedt 

med  värmapparat.  På  denna  plats  har 
under  de  senaste  åren  upppstått  en  liteu 
koloni,  som  med  raska  steg  utvecklar  sig 
och  inom  kort  torde  blifva  en  fabriksort 

af  betydenhet.  Också  har  naturen  här 

sjelf  erbjudit  en  kraft,  sora  skulle  kunna 

användas  till  en  ganska  stor  mängd  an- 

läggningar med  iubesparande  af  alla  dyr- 
barare ångmachiner,  som  eljest  äro  så 

nödvändiga  för  industrien.  Bland  sådana 

anläggningar  må  nämnas:  en  mek:anisk 

verkstad  med  skeppsdocka  och  gjuteri, 

tillhörig  firman  Nyqvist  &  Holm,  hvars 
tillverkniiigsvärde  är  1864  uppgick  till 
172,451  rdr  94  öre  emot  106,156  rdr, 

år  1860,  och  vid  samma  tid  sysselsattes 
80  arbetare.  Denna  verkstad,  hvartill 

förtroendet  allt  mer  tillväxer,  och  som 

lemnat  tillverkningar  af  den  utmärktaste 
beskaffenhet,  lofvar  att  för  orten  blifva 

af  stor  vigt.  Ett  oljeslageri,  tillhörigt 

C.  Setterberg,  hade  år  1863  ett  tillverk- 
ningsvärde af  117,744  rdr,  nedbrann  vid 

nyåret  1864  och  började  åter  sin  verk- 
samhet i  Augusti  samma  år,  men  upp- 

nådde (lock  under  året  ett  tillverknings- 
värde af  110,644  rdr.  Vidare  finnas  här 

skeppsvarf  och  docka,  sy^elsättande  20 
arbetare,  en  fabrik  för  beredning  af  trä 

till  pappprsma-!sa,  hvilken  drifves  i  stor 
skala,  tillhörande  Rosendals  aktiebolag  i 

Göteborg  och  1864  tax.  till  75,000  rdr; 

ett  pappersbruk  med  8,000  rdrs  tillverk- 
ningsvärde. Oijebro  qvarn.  De  stora 

sågverken  härstädes  och  vid  Lilla  Kdet 

sysselsätta  många  menniskor  och  hafva 
en  årlig  tillverkning  för  8  till  900,000 
rdr.  Jemte  en  af  kanalbolaget  bekostad 

skola,  tinues   Prins  Oscars  iriskola  och  ea 

slöjdskola  för  fruntimmer.  Slutligen  må 

tilläggas,  att  här  finnas  postkontor  och 

apothek,  flera  handlande  och  liandtver- 
kericr.  Denna  till  omfånget  ringa  koloni 
bar  under  de  sednastc  åren  så  tillväxt, 

att  platsen  blifvit  icke  blott  egen  kom- 
mun, utan  äfven  eget  konsist.  pastorat  af 

3:dje  klassen,  sedan  den  är  1855  jemtc 

3V2  "^tl,  nemligen  Stora  Ilajiun  i  mtl 

sk.,  Stafsered  1  d:o.  Lilla  Hajum  '/j  ̂̂ -t 

Hjulqvarn  V4  d^o.  Olidan  '/g  sk.  och  Vg 
fr.  samt  Åker  V2  fr-  blifvit  skild  från 
Gärdhems  socken  af  Tunhenis  pastorat. 

Taxeringsvärdet  var  år  1864  tör  jordbruks- 

fastighet 142,000  rdr  och  för  annan  fa- 
stighet 454,200  rdr.  Innebyggarnes  antal 

stiger  för  h varje  år  och  uppgick  1860 

tili  1,871  och  år  1865  till  2,147  per- 
souer. 

Tromtö,  ett  mantal  frälse-säteri  uti 
Förkärla  socken  af  Medelstads  härad  och 

Carlskrona  län;  blef  säteri  1685,  var  1818 

bebygdt  med  ett  gammalt  två-vånings 
trähus  med  2  mindre  flyglar,  hade  an- 

senlig trädgård,  2  tunnors  utsäde,  medel- 
måttigt höbol,  hjelplig  skog,  betydligt 

tegelbruk  vid  sjön,  der  lastbrygga  finnes; 
var  1863  taxeradt  till  45,000  rdr  och 

bebodt  af  20  hushåll,  inberäknadt  på 

underlydande  torp.  Säteriet  lyder  under 

Johanuishus,  och  deltar  uti  extra  rote- 
ringen för  1  mtl  under  2,  3,  4,  5  och 

6: te  rotarne;  hufvudroten  bestämmes  af 

jordegaren. Trosa,  en  af  Sveriges  aldra  minsta 

städer,  belägen  på  begge  sidorna  om  den 
s.  k.  Trosaån,  vid  dess  utlopp  i  hafvet,  vid 

58"  51'  nordlig  bredd  och  35"  9'  östlig 

längd,  ̂ /g  mil  sydligt  från  den  mellan 
Stockholm  och  Nyköping  löpande  lands- 

vägen. Staden  har  fordom  legat  Vj  ̂'1 

längre  uppåt  landet,  vid  Trosa  landsförsam- 
lings kyrkoby,  och  härstammade  från  heden- 
hös, ehuru  man  ej  lyckats  upptäcka  några 

äldre  privilegier  än  de  af  fJarl  VIII  Knuts- 
son  år  1454  utfärdade.  I  följd  af  uppgrund- 
ningar  i  ån,  sora  omöjliggjorde  all  sjöfart, 

flyttade  Carl  IX  staden  till  dess  nuva- 
rande plats  med  privilegier  af  1610  och 

namnet  »Trosa  mynne»,  hvilket  dock  snart 

förkortades  till  det  nu  begagnade.  Sta- 
dens nya  vapen  bestämdes  nu  också  till 

en  grip;  det  gamla  var  en  halfmåne 
öfver  en  båt  med  två  par  åror.  Det 

lilla  samhället  undergick  en  tatal  för- 
ödelse genom  ryssarnes  härjningar  i  Juli 
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månad  1719,  vid  h vilket  tillfälle  endast 

kyrkan  skonades;  efter  den  tiden  har  det- 
samma aldrig  kunnat  ernå  nå{i[ou  bety- 

denhet. Staden  innehåller  142  hus  och 

tomter,  två  torg,  Östra  och  Westra  —  vid 
det  förra  är  rådhuset  beläget  —  två  långa 
strandgator  längs  än,  två  andra  lång- 

gator och  åtskilliga  tvärgator.  Längden 
är  1,380  alnar  och  bredden  570.  Långt 

upp  i  nordvest  ligga  skolhuset  och  kyr- 
kan, den  sednare  af  sten,  utan  torn,  an- 
lagd på  1600-talet.  Den  lilla  staden,  som 

innehar  J>f  73  bland  rikets  städer  och 

hör  till  5:te  klassen,  begärde  förgäfves 
1848  att  få  komma  under  landsrätt;  i 
följd  deraf  har  den  ännu  borgmästare  och 
två  rådmän  m.  m.  Kyrkoherden  bor  i 
landsförsamlingen.  För  öfrigt  finnas  här 
stadsläkare,  apothek,  postkontor  sedan  år 
1757,  tullkammare  o.  s.  v.  För  under- 

visningen är  sörjdt  genom  en  pedagogi 
med  en  lärare.  Stadens  hufvuduäring  är 
en  för  städer  något  ovanlig,  uemligen 
fiske,  som  drifves  af  en  stor  del  af  sta- 

dens borgerskap,  de  s.  k.  »»skärborgarne». 

Handelsklassen  representeras  af  tcå  per- 
soner; år  1863  räknade  man  för  öfrigt 

2  färgare,  2  skomakare,  3  skräddare,  1 
bagare,  1  guldsmed,  1  kopparslagare,  1 
källarmästare,  1  murare,  1  målare,  1  sadel- 
raakare,  1  smed  och  1  snickare.  Stadens 

egen  sjöfart  besörjes  endast  af  — •  rodd- 
båtar; men  år  1865  kom  man  sig  före 

att  inköpa  en  liten  ångbåt,  som  nu  gör 

turer  på  Stockholm.  Allmänna  bevillniu- 
gen  år  1863  var  546  rdr.  Antalet  in- 

vånare har  under  sista  århundradet  vexlat, 
men  hufvudsakligen  aftagit.  Ar  1766 

var  det  566;  1810  uppgick  det  till  en- 
dast 459,  1840  till  529  och  1864  endast 

454.  Stadeus  jord  utgör  706  tid  31,7  kpl., 
hvaraf  omkring  27  tid  stadsplan,  271 
tid  inegor  o.  s.  v. 

Trosa,  landsförsamling  i  Hölebo  hä- 
rad ai  Nyköpings  län,  i  ecklesiastikt  hän- 

seende tillika  med  annexet  Wagnhärad 
utgörande  ett  konsistorielt  pastorat  af 
2:dra  klassen,  begränsas  i  norr  af  Wagn- 
härads  socken  och  Trosaån,  i  söder  och 

sydost  af  Trosafjärden  och  stadens  ego- 
område, i  vester  och  sydvest  af  Wester- 

Ijungs  socken  och  Håltjärden.  Med  eu 

bredd  af  V2  "lil  sträcker  sig  denna  soc- 
ken omkr.  1  mil  i  längd  från  nordvest 

till  sydost,  men  omfattar  derjemte  en 

skärgård   ungefär    Vj    mil  till  sjös,  deri- 

bland  en  mängd  öar  och  holmar,  såsom 
Hanö,  Kinliolmen  ra.  fl.  Socknen  inne- 

fattar 29 Vg  mtl,  hvaraf  2oV8  frälse,  2V2 
krono  samt  6%  skatte,  på  en  areal  af 
7,625  tunnland  land;  inbyggarnes  antal 
utgjorde  år  1766:  706,  hade  år  1810 
nedgått  till  652  och  1815  till  666,  men 
höjde  sig  åter  1850  till  885  och  steg 
1864  till  910  personer.  Hela  ta.xerings- 
värdet  uppgick  1863  till  614,200  rdr. 
—  Afven  här  återfinnes  den  vanliga  skär- 

gårdsnaturen: bcrgländig  skogsmark  mel- 
lan fjärdarne,  klippfylida  stränder  med 

små  täcka  dalgångar,  men  längre  upp  i 
landet  jemnare  mark  med  spridda  kullar 
af  oljetydlig  höjd.  Skog  finnes  till  hus- 
behof,  ehuru  ej  byggnadstimmer  mera  än 
i  sydvästra  delen,  der  skogen  Ashorn 
utbreder  sig.  Jordmånen  är  öfver  hufvud 
leraktig  i  dalarne  och  på  slätterna;  på 

en  ö  i  skärgården,  Edarnö,  har  man  upp- 
tagit en  grufva,  som  håller  silfverhaltig 

blyglans.  Åkerbruk  och  skogshygge  ut- 
göra jemte  ett  icke  obetydligt  saltsjöfiske 

hufvud  näringarne. 
Kyrkan,  ända  till  framcmot  slutet  af 

1500-talet  gemensam  för  landsförsamlin- 
gen och  staden,  ligger  vid  den  sydliga 

utgreniugen  af  Stockholmsvägen,  som  från 
Wagnhärad  leder  mot  söder  och  sydost 

till  Trosa  stad,  på  ett  afstånd  af  ̂ /j  mil 
från  denna  stad,  samt  4'/2  mil  från  Ny- 

köping. I  fordna  tider  har  staden  varit 
belägen  invid  sockenkyrkan.  Den  nuva- 

rande kyrkan  är  gammal,  troligen  från 

1400-talet,  men  reparerad  och  försedd 
med  nytt  torn  efter  en  är  1776  timad 
eldsvåda.  Altartaflan  är  en  skänk  frän 

Thureholras  gods,  bland  hvars  egare  släg- 
terna  Gyllenstierna  och  Bielke  äfvenledes 
låtit  derstädes  uppföra  hvar  sitt  grafchor; 

i  det  Gyllenstiernska  skall  Christina  Gyl- 
lenstierna hvila.  —  Bland  fornminnen 

nämnas  en  runsten  vid  Berga,  åtskilliga 
grafhögar  och  stensättningar  samt  märken 
efter  den  gamla  stadsbryggan.  Såsom 
särskildt  anmärkningsvärdt  kan  anföras, 
att  man  på  ett  ställe  finner  en  stenhäll 

upplagd  på  mindre  stenar,  det  enda  min- 
nesmärke af  detta  slag  i  hela  mellersta 

Sverige.  Ett  senare  historiskt  minne  hafva 
våra  östra  grannar  qvarleranat  genom  sina 
gräsliga  härjningar  i  socknen   1719. 

Thureholms  gods  omfattar  en  betydlig 
del  af  socknen,  nemligen  13%  mtl;  för 
öfrigt  lyda    härstädes    3V2  mantal  under 



102 Troseruni. Trunimelsbers;. 

Ofver-Åda;  tvA  öar,  Asko  ocli  Gällö,  un- 

der Tullgarn;'  ̂ /j,  nitl  under  Lund  by. 
Andra  gårdar  äro  K?'oka  1  lutl  krono 
pastorsboställe;  Nyijih-d,  1  mtl  skatte; 
Öfver-Möhm  med  qvarn;  Alby,  IV4  v\i\ 
frälse;  Berga,  Uwuja. 

Troserum,  egendom  uti  Eds  socken, 
Tjust  härad  ocli  Kalmar  län,  belägen  4 

mil  land  och  4^/4  mil  sjöväg  från  AVester- 
vik,  2  mil  från  Gamleby  köping,  7  mil 

från  Söderköping,  SV'.,  mil  från  Linkö- 
ping och  Norrköping  samt  'Vs  luii  från 

kyrka,  utgjordes  1860  af  under  sambruk 

varande  och  tillsammans  liggande  Tro- 
serum 1^/2  mtl  frälse,  med  rajölqvarn, 

Litslehitt  IV4  skatte,  Ålehorfva  ̂ U  f''- 
samt  frälsetorjjet  Forserum  med  tills,  en 
egorymd  af  c:a  1,600  tid,  hvaraf  1,230 

skog  och  285  åker.  Troserum  och  Åle- 
horfva äro  bebyggda  för  ståndspersoner, 

och  hufvudbyggnaderna  omgifvas  af  större 

trädgårdar  med  goda  fruktträd.  Afsätt- 
uingen  af  egendomens  produkter  är  lätt, 

emedan  egen  lastageplats  finnes  vid  Öster- 
sjön. Till  egendomen  höra  god  jagt  och 

fiske.  Egare  har  varit  allt  sedan  1828 

fältkamrer  C.  M.  Åberg.  År  1863  ut- 
gjorde Troserum,  Rötsle  samt  Litslekutt 

trenne  särskilda  gårdar. 

Trossnäs,  Tråssnäs,  ett  berustad  t  sä- 
teri af  2  mtl  uti  Nors  socken  af  Grums 

härad  och  Carlstads  län,  erhöll  säteri- 
trihet  1672  och  har  tillhört  öfverstelöjtn. 
Bernt  Wilhelm  Brummer,  född  i  Litiand, 

■{- här  1746;  nuvarande  egaren  är  auditör 
C.  Wikström.  Trossnäs  utgör  med  Skåne 
samt  l^g  mtl  i  andra  hemman  ett  gods, 
tax.  till  165,700  rdr  rmt,  hvaraf  84,000 
rdr  för  hufvudgården.  Vid  godset  födas 
hingstar  af  Ottenby  race,  kor  af  blandad 

korthorns  och  holländsk  race  samt  Ayr- 
shire  race;  vid  10:de  landtbruksmötets 
utställningar  i  Carlstad  erhöll  en  ko  af 
förstn.  race  andra  priset  och  en  hingst 
tredje  priset. 

Trossnäsfältet,  IV2  ™il  fi'^"  Carlstad, 
är  mötesplats  för  kongl.  Wermlands  rege- 

mente och  kongl.  Wermlands  fältjägare- 
regemente, båda  tillhörande  3:dje  militär- 

distriktet. 

Trösta,  en  egendom  uti  Gottröra  soc- 
ken af  Långhundra  härad  och  Stockholms 

län,  belägen  omkring  3V2  i^i'  fiå"  Upp- 
sala, består  af  IV4  ni  ti  skatte,  1  frälse, 

egdes  1685  jemte  en  del  af  Wester- 
Eickeby  af  en   fröken  Oxenstierna,   1849 

af  hofarchitekteu  Carlberg,  1863  af  herr 
E.  O.  Ekelund;  var  sistnämnde  är  åsätt 
ett  taxeringsvärde  af  20,000  rdr. 

Trufve,  ett  frälse-hemman  af  Vg  ni  ti 
(upi)gaf3  i  tidningarne  vara  ett  fr. -säteri 
af  %  mtl)  uti  Skeby  sockeu  af  Kinne- 
fjerdings  härad  och  Skaraborgs  län,  Vj 
mil  frun  Ijidköping,  välbeliiget  vid  Kinne- 
viken  i  närheten  af  Lunds  helsobrunn 

samt  de  namnkunniga  ställena  KinnekuUe 

och  Husaby  kyrka,  är  bebygdt  för  stånds- 
personer med  envånings  hvitrappad  man- 
byggnad, innehållande  7  rum  samt  2:ne 

riygel byggnader,  som  omgifves  af  en  be- 
tydlig och  vacker  trädgård  med  en  mängd 

fruktträd,  och  å  egorna  är  utlagd  en  vid- 
sträckt park  med  gångar;  egorymden  är 

100  tid,  och  egogränsen  utgöres  af  en  å, 
framrinnande  i  många  krökningar.  Om- 

kring 200  ekar  växa  här,  utom  furu  och 
löfskog;  tax. värdet  är  15,000  rdr  rmt. 

Egare  var  år  1864  förste  expeditions- 
sekreterare J.  G.  llichert. 

Trullstorp,  Tmlstorp,  en  gård  uti 
Malmöhus  län.  Strö  socken  af  Frosta 
härad,  omkring  2  mil  från  Lund,  utgöres 
af  1  mtl  utsockne  frälse,  som  år  1818 
lydde  under  Skarhult  och  var  bebygdt 

med  en  korsverks-manbyggnad,  men  ladu- 
gård af  gråsten,  egde  25  t:rs  utsäde,  svagt 

höbol  och  nödig  skog;  öfvertogs  för  några 
år  sedan  af  E.  C.  D.  llewentlovv  å  Puge- 
rup,  med  140  tid  åker,  som  nu  uppgår 
till  600  tid,  hvaraf  något  öfver  300  äro 
merglade.  Trulstrup,  tax.  till  72,600  rdr, 
utgör  med  f^\  mtl  Wennberga  ett  gods, 
tax.  till  170,800  rdr.  —  Vidare  finnas 
med  samma  namn  uti  Orkeneds  socken 

af  Östra  Göinge  härad  och  Christianstads 

län  V4  mantal  skatte-rusthåll,  tillhörigt 
2:ne  bönder,  1  mtl  skatte  uti  Blentorps 
socken  af  Torna  härad;  Trullstorps  by 

af  3V4  ™tl  militite-bost.,  6V6  mtl  krono 
i  Orja  socken  af  Könnebergs  härad ;  Trulls- 

torp, -/.I  nitl  skatte  uti  Södra  Korums 
socken  af  Frosta  härad,  allt  i  Malmö- 

hus län. 

Trummeisberg.  .Jernbruk  med  en 

stångjernshammare  i  Wester-Wåla  socken 
af  Norbergs  härad  och  Westmanland,  be- 

läget vid  en  liten  å  på  näset  mellan  två 
sjöar,  af  hvilka  den  ena.  Stora  Kedjen, 
härifrän  sträcker  sig  %  mil  mot  sydvest. 
Detta  verk  skall  vara  grundlagdt  är  1622 
af  en  Trurarael,  men  privilegierades  1668 
och   1689.     En  masugn  fanns  till  1714, 
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(Ifi  den  ödelades,  hvarefter  en  dylik  åter- 

ii])|)l)ys!;f,'des  1726.  Sedan  niidten  aC  1700- 
talet  liar  bruket  liaft  samma  egare  som 

Fernaverken  i  Skinnskattcberufs  bergslag. 
Ståiigjernssmidet  uppgick  1849  till  1,600 
centner. 

Tryde,  socken  uti  Ingelstads  härad 

af  Cli'istiaiistad3  lan,  l'Yg  mil  o.  n.  o. 
trän  Ystad,  omfattar  0,2i5  qvadratmil  = 

4,976  tid  =  27,865  qvadratref,  förde- 
lade pä  177i(5  >n'>ntal  (löVm  ™^'  '^^^^^ 

tax.-liingden),  hvaraf  2V8  skatte,  1V4 

krono,  13^/, g  frälse,  dessutom  föras  6'^/4 
mtl  af  Efveröds  by  till  Herrestads  härad 
af  Malmöhus  liin.  Marken  är  dels  jenin, 

dels  bildar  den  hiijder  och  bergsryggar 
eller  ock  sidlända  kala  fält  samt  kärr- 

aktiga sträckor;  pä  skog  och  torfmossar 
är  brist.  All  fast  egendom  är  tax.  till 

838,750  rdr  rmt.  Inbyggarnes  antal  är 
c:a  1,460  inom  Christianstads  län  och 

882  inom  Malmöhus  län.  Tryde  titgör 

med  annexet  Spjudstnrp,  -V^  mil  härifrån 
beläget,  ett  patronelt  pastorat.  Kyrkan, 

belägen  pa  en  kulle,  är  uppförd  i  rund- 
bägsstil  och  tros  vara  invigd  1160;  hon 
består  af  torn,  skepp,  chor  och  rundel 
(se  Skånes  konsthistoria  af  G.  Brunius 

sid.  118 — 119);  i  henne  märkes  dopfunten 

såsom  ovanlig.  Större  gärdar  äro  Kdse- 
holms  säteri,  |g  mtl  af  M  7,  11,  14  i 

byn  '  Selshi>y,  som  är  födelseort  för  flera 
af  ätten  Königsfelt;  byar:  Tryde,  To- 
melilla. 

Tryggarp.  Ett  mtl  säteri-rusth.  i  Ryda- 
holms  socken,  Östbo  härad,  Jönköpings 

län.  Gården  egdes  på  1750-talet  af  prosten 
E.  Hultgrcn,  vidare  af  theol.  d:r  Starck, 

af  dennes  svärson  majoren  ra.  m.  Broberg, 

1843  af  v.  befallningsman  C.  M.  Sprin- 

ger och  sedan  1845  af  kaptenen  C'  W. 
E.  Boije,  h varunder  dock  från  egendomen 

blifvit  bortsåldt  %  mtl.  En  qvarn  med 
tvä  par  stenar  finnes  vid  gården,  och 
var  densamma  1863  taxerad  till  34,500 
rdr  rmt. 

Tryggö,  en  ö  i  Bohusläns  skärgård, 
hörande  till  Askums  socken  af  Sotenäs 

härad,  höjer  norr  om  Grafvarne,  nära 

Sotahufvud,  sin  spets  högt  öfver  det  an- 
gränsande landet  och  är  så  till  vida  miirk- 

värdig,  att  på  densamma  ligger  det  vidt- 
bekanta  hällkisterör,  kalladt  Tryggverör, 

som  anses  förvara  den  ädle  Vik-konungen 
Tryggves  ben,  hvilken  härstädes  försåtligt 

mördades    af   Gunhilds-sönerna   omkring 

år  970.  Röret  håller  omkring  110  steg 

i  omkrets,  6  alnar  i  höjd.  (Se  Afzelii 
Sagohäfder,  t  Band.,  20  sid.;  Holmbergs 
Bohusläns  beskrifning,  sid.  13,  III  Band.) 

Tryserum,  en  socken  i  Norra  Tjust 
härad  af  Kalmar  län,  belägen  4V4  '"il 

från  Söderköping,  Vj  ni  il  sydvest  från 
Walderaarsvik,  omgifven  i  norr  och  vester 

af  Gusums  och  Gryts  socknar  i  Öster- 
götland, från  den  sednare  skild  genom 

AValderaarsviken,  i  söder  och  vester  af 

Eds  kapell  samt  Hannäs  socken;  arealen 

är  l,ci5  qvadratmil  (^^  35,948  tid  = 
111,208  qvadratref),  hvaraf  0,i4.t  vatten, 
fördelade  på  43V4  mantal,  hvaraf  17% 

skatte,  IV4  krono,  23V8  fiälse.  Marken 
är  bergig,  och  mycken  jord  är  upptagen 
af  oländiga  mossar;  men  de  odlingsbara 

fälten  och  dalarne  med  lera  och  svart- 

mylla äro  dock  bördiga  och  gifvande. 

Skogstillgåiigen  är  tillräcklig.  Bland 
sjöar  äro  Windomeii,  Eånen,  Rammen, 

Axsjön,  Säfsjön,  Kyrkxjön,  Griss-,  Gräss- 
och  Mälsjöarne  de  största.  All  fast 
egendom  tax.  år  1863  till  2,025,400 

rdr,  hvaraf  16,000  rdr  för  indragna  rni- 
liticC-bostället  Skrickenim.  Iloteringen 
utgör  10  man.  Socknen,  som  år  1810 
beboddes  af  2,951  och  1863  af  cirka 

4,000  personer,  utgör  med  Hannäs  ett 

patronelt  pastorat  af  3:dje  klassen,  hö- 
rande till  Linköpings  stift  och  beläget 

SVg  n^il  '•■""  stiftsstaden;  patronus  är 
egaren  af  Fogelvik.  Kyrkan  är  uppbyggd 

är  1785,  en  mil  från  gamla  stället,  i 

anseende  hvartill  general-majoren  grefve 
Gustaf  Adamsson  Horn  lät  bygga  under 

choret  en  stor  graf,  dit  han  lät  förflytta 

de  uti  Gyllenstjernska  och  Hornska  fa- 
miljegrafvarne  i  gamla  kyrkan  stående 
liken,  till  antalet   18. 

Vid  sjön  Windomen  ligga  trenne  stora, 
af  naturen  danade  sandkullar,  kallade 

Högsta,  Nedersta  och  MeUankuUen,\i\ SiVtii 

man  anträfiat  några  urnor  och  forn- 
lemningar.  De  betydligaste  godsen  heta 
Fogelvik,  med  säterierna  Stjerneberg  och 

Stjernö,  samt  godsen  Hvittvik  och  Horns- 
berg,  det  förra  med  1%  underlydande, 

det  sednare  med  7V8  ™tl.  —  1  skatte 
SnCdlebo,  med  mjöl-  och  sågqvaru  samt 

tegelbruk,  och  V'.,  To/verum,  |i  Grännas, 
båda  af  sk.-natur,  bilda  ett  gods.  Walde- 

marsviks kopparverk.  —  1  mtl  sk.,  ̂ /^ 
fr.  Skårsjö,  med  jerngrufva  och  sågqvarn. 

—   '/j  Skårsjö    är    sergeant-boställe.  — 
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V2  Ingelsbo  komminister-bost,  '/o  skatte 
Slätdal  och  '/j  skatte  Skinnebo  utgöra 
ett  gods.  —  öijeUho  är  ett  hemmans 
namn.  —  Adress:  Söderköping  och  01- 
torp. 

Trystorp,  Trisstorp  på  1600-talet. 
Herregård  uti  Tångeråsa  socken  af  Eds- 

bergs härad  och  Örebro  län,  i  äldre  hand- 
lingar benämnd  Thrytorp,  har  vackert 

läge  invid  sjön  af  samma  namn,  4  mil 
från  Örebro,  2%  mil  från  Askersund; 
utgöres  af  1  rati  frälse  och  2  ratl  ber. 
säteri,  hvaraf  det  sednare  till  en  del  varit 
prestboställe  inom  Wiby  socken,  men 
blifvit  i  slutet  af  1600-tålet  utbytt  emot 
nuvarande  kyrkoherde-bostället  Lnndby 
i  Wiby.  Trystorp  med  underlydande  blef 

tillika  med  Bolilby,  Hasst^lfors  ra.  fl. 
egendomar  af  tlrottning  Kristina  Icmnadt 

till  baron  Conrad  Falkenberg  såsom  er- 
sättning för  försträckningar  till  svenska 

kronan  under  30-åriga  kriget.  Till  be- 
dömande af  huru  ringa  jordens  värde 

denna  tid  skattades,  må  nämnas,  att 
ehuru  den  jordrymd  han  erhöll  var  c:a 
50,000  tid,  så  ansågs  dock  denna  stora 

jordareal  böra  för  att  motsvara  hans  for- 
dran ökas  med  det  nu  för  tiden  ringa 

belopp  af  112  t:r  korn,  som  han  fick 
lyfta  på  Örebro  magasin.  Anledningen 
till  namnet  berättas  vara,  att,  då  Conrad 

Falkenberg  gjorde  en  Eriksgata  genom 
sin  nyförvärfvade  egendom,  fann  han  tre 
torp  med  ett  vackert  läge  invid  sjön, 
dem  han  beslöt  rasera,  hvartill  dess  åboers 

uppstudsighet  att  ej  vilja  underkasta  sig 
hans  välde  påstås  bidragit,  och  i  stället 
der  anlägga  en  större  gård.  Egendomen 
skiftades  sedermera  mellan  två  bröder, 

öster  och  vester  om  den  stora  Skager- 
hults  mosse,  hvarefter  vestra  delen  ge- 

nom gifte  öfvergick  i  grefliga  Wacht- 
meisterska  slägten.  Den  östra  delen  eller 

Trystorps-lotten  bibehöll  sig  såsom  fidei- 
kommiss i  Falkenbergska  slägten,  hvar- 

efter den  kallade  sig,  ända  till  1816,  då 
brukspatron  N.  M.  Lindh  inköpte  så  väl 
godset  för  120,000  rdr  bko  som  de 
flesta  af  sista  egaren  frånsålda  fr.hera- 
manen  inom  Wiby  och  Edsbergs  socknar; 

efter  brukspatron  Lindhs  död  1835  till- 
föll godset  hans  dotter,  gift  med  nuv. 

egaren,  öfverste-löjtn.  och  ridd.  af  K.  S.  O. 
hr  Carl  Ludvig  Holst,  som  pä  allt  sätt 
uppmuntrat  underhafvande  dels  genom 
eget    föredöme,    dels    genom    att  ålägga 

en  del  af  bönderna  att  odla  vissa  tid. 

Manbyggnaden,  uppförd  1817 — 18  på 
en  iiöjd,  nära  sjön,  uppgifves  af  Djurberg 
vara  en  af  de  största  och  prydligaste  i 
orten,  hållande  i  längd  20  famnar,  med 
2  våningar  med  en  entresol  och  25  mm, 
samt  försedd  med  urverk;  i  trädgården 

finnes  orangeri.  Till  gården  höra  trösk- 
verk af  jern,  2  qvarnar  med  8  par  ste- 

nar och  grynverk,  tegelbruk  samt  sågar, 
alla  belägna  invid  Svartån. 

Under  Trystorps  gård  lyder  ett  stort 
gods,  innefattande  hela  Tångeråsa  socken 

med  17^/15  ̂ ^^'  ̂ %  ̂^'  "^''  '/s  5^-  inoni 
Wiby  socken,  2V4  fr.  inom  Edsbergs 

socken,  summa  25jg  mtl  samt  fr.-räntan 
af  3V2  ™tl  och  augra. -räntan  af  IV4 
mtl,  Backa  qvarn  om  4  par  stenar;  hela 

arealen  är  11,371  tid  13  kpl.,  deraf  träd- 
gårdar och  tomter  41  tid  11  kpl.,  åker 

1,378  tid  12  kpl.,  äng  2,750  tid  29  kpl., 
skog,  hagar  och  mossar  7,200  tid  25  kpl. 
Förutom  säteriet  Trystorp  äro  plattgår- 
darne  Stickninge  i  Tångeråsa  och  Husby 
i  Wiby  socken  försedda  med  större  åbygg- 
nader.  Under  godset  lyda  41  fr.-bönder, 
44  jordtorpare,  17  arbetare  och  backstu- 
guhjonsamt  11  husar-  och  soldattorp.  Vid 
gården  finnes  stationerad  en  beskälare  af 
den  storväxta  Percheronsracen.  På  de 

under  eget  bruk  varande  5V4  rotl  med 
4,350  tids  areal  utsås  107  V2  t:r  säd,  67 
t:r  potates;  utskylderna  för  dessa  hemman 

uppgå  till  1,240  rdr  rmt.  Utom  ordi- 
narie bidragen  till  de  fattiga  äro  åt  dera 

upplåtna  af  nuvarande  egaren  7  back- 
stugor med  mindre  planteringsland  och 

dessutom  erhålla  behöfvandes  barn  dag- 
ligen vid  skolan  en  portion  soppa  med 

bröd. 
Trysunda,  fiskhamn  med  kapell  på 

en  ö  raellan  Nätra  och  Själevads  socknar 

af  Norra  Angerraanland  och  Wester-Norr- 
lands  län,  2  mil  från  Nätra  kyrka  och 
1  mil  från  fasta  landet,  skall  hafva  namn 
af  sina  fordna  trenne  inlopp,  hvaraf  nu 
mer  blott  det  sydvestra  brukas.  Ön,  sora 
är  allenast  V4  mil  lång,  Vg  "^il  '^r^^ 
och  består  endast  af  berg  och  oduglig 
skog,  arrenderades  1767  på  50  år  af 
borgare  i  Gefle;  rundtomkring  äro  flera 
fiskskär  (se  Nätra). 

Tråfva,  annex-socken  till  Larfs  pa- 
storat, är  belägen  till  en  del,  upptagande 

1,666  tid  på  8\i  ratl,  deraf  SVie  »K 
%  kr.,  3  fr.,    bebodda    af  c:a  345  inb.. 
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inom  Laske  härad,  och  till  en  del,  2,430 

tid  pa  9%  mtl,  hvaraf  2 V*  sk.,  1  kr., 

6V2  *'•  (s('  ''""t-  .Tuii};),  bebodda  af  cirka 
400  inb.,  inom  Skånings  härad  af  Ska- 

raborgs län.  Marken  iir  juran;  brist  på 

skog;  uti  Lidan,  som  utgör  häradsgrän- 
sen, finnas  mjölq varnar  med  11  par  ste- 
nar; '  ån  fångas  id,  mört  och  gäddor. 

Taxeringsvärdet  är  484,600  rdr.  Från 
kyrkan,  som  ar  byggd  af  huggen  sten 
vid  Lidan  och  har  hög  ålder,  räknas 
3V4  mil  s.  o.  till  Falköping,  %  mil  till 
moderkyrkan.  Ett  fynd  af  235  större 
och  mindre  silfverniynt  gjordes  1831  på 
kyrkogården.  Här  märkas:  Tråfva  by, 
innefattande  1  mtl  fr.-säteri  Herreg.,  1 

rå  och  rör  stommen,  V4  f'"-  tomten,  1 
ber.  säteri,  1  mtl  kr.,  särat  3  fr.  Stora 
och  TÅila  Hof;  de  sednare  äro  köpta  är 

1G41  af  grefve  G.  Oxenstierna,  från  hvil- 
ken  de  reducerades,  se  vidare  art.  Stora 

Hof.  Säteriet  Herregården  är  extra  ro- 
teradt  i  roten  Jll  168  med  14  dal.  16 

sk.  taxation,  enligt  kongl.  brefvet  af  d. 
18  Juni  1848;  har  5  egare,  de  öfriga  7, 
alla  af  bondeståndet.  Stora  och  Lilla 

Skogsta  höra  till  Skånings  härad;  Algus- 
torp,  Brotorp,  Görstorp,  byar,  samt  Bro- 
qvarn,  en  qvarn,  till  Laske  härad.  — 
Adress:  Skara. 

Trångfors,  ett  jembruk  i  Kolbäcks 
socken  af  Snäfringe  härad  och  Westerås 
län,  beläget  vid  Kolbäcksån,  omkring  1 
mil  norr  om  sockenkyrkan.  Det  består 

af  en  stångjernsharamare  och  två  franche- 
coraté-härdar  med  omkring  5,200  cent- 
ners  stångjernssmide.  Jemte  underlydande 

IV4  mtl  samt  skog  och  äng  på  allmän- 
ning är  bruket  taxeradt  till  56,000  rdr. 

Det  anlades  år  1628  af  en  Willemson, 
har  sedermera  haft  många  egare,  i  detta 

århundrade  slägterna  Cederström  och  La- 
gerbjelke,  samt  på  sednare  tiden  herr 
T.  Tydéu. 

Trångsund,  ett  dalkärr,  beläget  å 
kungsladugården  Skälby  egor  nära  staden 
Kallnar,  är  ett  s.  k.  gungfly  af  320  till 

340  fots  bredd,  på  ömse  sidor  om  hvil- 
ket  2  höga  branta  backar  höja  sig  be- 
hcrrskande  hela  dalen,  dit  Borgavägeu 
från  Birkenäs  för  några  tiotal  af  år  sedan 
visat  sig  fordora  gått  fram  och  hvilket 
också  af  gamla  personer  förtäljes  samt 
äfven  antydes  å  en  1695  upprättad  karta 
öfver  Skälby,  der  en  gammal  väg  från 

Berga  upptages  öfver  utmarken  fram  mel- 
VII. 
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lan  dalkärret.  Enligt  folksägnen  skall 
Trångsund  fordom  varit  »llikshamn«  och 
svenska  flottan  legat  der  i  vinterhamn, 
samt  segelled  hit  sträckt  sig  från  Stensö, 

hvars  vik  gått  hit  upp;  men  Dan- 
skarne, som  seglat  denna  flodgren  uppför, 

kunde  dock  aldrig  komma  in  i  Trång- 
sunds hamn.  Vid  sjelfva  inloppet  till 

Trångsund  ligga  två  stora,  höga  och 
branta  åsar,  af  hvilka  den  södra  kallas 

Trångehacken  och  den  norra  Fölhalebac- 
ken,  l)åda  öfversållade  med  minnesmärken 
af  bautastenar,  griftrör  jemte  flera  olika 
slags  kummel.  (Se  vidare  Kalmar  stads 
historia  ifrån  äldsta  tider,  I  del.,  sid. 

42—50,  af  G.  Wolm.  Sylvander). 

Trångsund,  ett  frälse-hemman  af  V4 
mtl,  beläget  uti  Huddinge  socken  af 
Svartlösa  härad  och  Stockholms  län,  be- 

läget vid  Drefviken,  hörde  1686  under 

Sandemar;  bebyggdes  med  stenhus  i  slu- 
tet på  1700-talet  af  frih.  C.  F.  Adel- 

crantz;  egdes  med  underlydande  V4  mtl 
1827 — 63  af  grossh.   W.  Scharp. 

Trädet,  gilstgifveri-hemman  af  ̂ 4  mtl 
skatte  uti  Kölaby  socken,  Redvägs  härad 
och  Elfsborgs  län,  å  hvars  egor  årlig 

marknad  (på  vcstgötskan  »träska  raarten») 
hålles;  folkmängd  41  personer;  skjut- 

sar till 

Timmelhed  i  s.  v   1%  mil. 
Sörhy  i  n.   v   IV4      » 

Leaby  i  n.  o   1^/4     » 
Slättång  i  öster   2V2     " 

På  Trädets  egor  finnas  i  åkern  delar 
af  ett  domaresäte  och  straxt  söder  om 

gästgifvaregården  en  mängd  kummel  och 
ättehögar. 

Träfors,  en  egendom  uti  Ölme  soc- 
ken af  Carlstads  län,  bestående  af  1  mtl 

frälse  Träfors  med  underlydande  1%  mtl, 

tullqvaru  för  4  par  stenar,  lego-  och  hus- 
behofssåg,  Hålleruds  qvarn  för  3  par  stenar, 

jemte  benstarap  och  takspånshyfvel,  allts. 
tax.  till  90,500  rdr  rmt,  hvaraf  32,000 
rdr  för  hemmanet  Träfors,  som  utbyttes 
från  kronan  af  fru  Sophia  Stenbock ; 
godset  eges  af  Erik  Bengtsson  på  Berg 
i  Wäse  socken.  Den  härstädes  förut  be- 

fintliga lägre  landtbruksskolan  flyttades 
1851   till  Gårdsjö  egendom. 

Träkumla,  en  socken  på  Gotland 
uti  Södra  lögderiet  och  Stenkumla  ting, 
belägen  %  mil  söder  från  Wisby,  Vio 

mil  frän  moderkyrkan  i  Stenkumla,  om- 
fattar en  areal  af  2,939  tid,  hvaraf  0,oo7 

14 
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qv.mil  äro  vatten,  och  fördelas  på  4V8 

mtl  sk.,  V4  kr-  Socknen,  med  svag  skogs- 
tillgång och  lera  till  rådande  jordmån, 

beboddes  1810  af  112  och  1865  af  196 

personer  på  45  hushåll.  All  fast  egen- 
dom taxerades  sistn.  år  till  146,700  rdr, 

hvaraf  7,400  rdr  för  annan  än  jordbruks- 
fastighet. Roteringen  är  1  båtsman.  — 

Kyrkan,  af  sten,  har  ofullbordadt  torn 
samt  saknar  ingångar  å  skeppet,  men 
har  i  tornet  dylika  från  söder  och  norr. 

—  Gårdar  och  hemman:  V4  mtl  annex 
till  prestgården  i  Stenkiirala;  största  går- 

den är  hemmansdelen  Vo  ™tl  i  Gott- 
skalks;  af  byar  finnas  Tjengdarfve,  Kue 

(Kufve  i  tax. längden),  Anglarfve,  Eng- 
vards,  iVg  mtl  (Ingvards  i  taxerings- 
längden). 

Trälket,  gård  uti  Fägreds  socken, 
Wadsbo  härad  och  Skaraborgs  län,  2 
mil  från  Mariestad,  består  af  2  mantal 
skatte;  är  välbebyggd  med  manhus  och  4 
flyglar,  hvartill  höra  trädgård,  tröskverk 
och  qvarn;  år  1818  uppgafs  utsädet  till 
öfver  20  t:r  i  bördig  ler-  och  svartmylla, 
höbolet  godt,  med  löf-  och  barrskog  samt 
en  torfmosse;  taxeringsvärdet  1863  var 
50,000  rdr  rmt.  Gården  har  varit  do- 

nerad Constantia  Eriksdotter,  reducerades 
med  1683  års  ränta,  tillhör  nu  frih.  H. 
Stackelbcrg  i  Malmö. 

Tråma,  ett  frälse-heraman  af  %  mtl 
uti  Utö  kapell  af  Sotholms  härad  och 

Stockholms  län,  med  väderqvaru,  är  af- 
hyst  under  de  på  egorna  upptagna  Utö 
jenimalmsgrufvor. 

Träne,  socken  uti  Gärds  (Gerts)  hä- 
rad af  Christianstads  län.  1  mil  v.  s.  v. 

från  adressorten  Christianstad,  'Vg  mil 
från  annexet  Djurröd,  med  hvilket  hon 
bildar  ett  regalt  pastorat;  omfattar  0,382 
qvadratmil  land  eller  8,840  tid  =  49,504 
qvadratref,  fördelade  på  34 V2  mtl,  hvaraf 

4}^  skatte,  2.\j  krono,  27V48  fiälse.  Folk- 
mängden är  omkring  1,625.  Marken  är 

stenbunden  och  jemn ;  rådande  jordmån 
sandraylla;  skog  fattas.  All  fast  egendom 
är  taxerad  till  1,238,600  rdr  rmt,  hvaraf 

^/j  för  Ovitshobn  eller  Åkesholms  gård 
rned  underlydande;  14,500  rdr  äro  åsatta 
annan  än  jordbruksfastighet.  Större  byar: 
Träne  och  Wenestad.  Socknen  har  2 
skolhus. 

Träskvälder  (på  orten),  Träskvälkr 
(i  jordeboken,,  Träskvälled  (i  tax. längden) 
en    egendom    på    Gotland  uti  Tingstäde 

socken  af  Norra  fögderiet,  bestående  af 

skatte  heramansdelarne  l*/i8  mtl  i  2  mtl 
Träskvälder  och  7,g  mtl  i  Vg  mtl  Träd- 

gårds, som  äro  väl  bebyggda  med  åbygg- 
nader,  hvaraf  de  flesta  äro  uppförda  af 
kalksten  och  sjelfva  manhuset,  beläget 

2%  mil  från  Wisby,  iVj  mil  från  när- 
maste landthamnen  Slite,  Vg  mil  från 

socknens  kyrka,  omgifves  på  två  sidor 
af  en  väl  ordnad  köks-  och  fruktträdgård. 
Egendomens  hela  areal  är  490  tid  15 
kpl.,  utom  andelar  i  Tingstäde  träsk,  med 
tillh.  fiskrättighet;  mulbete  och  skog  upp- 

fylla nödiga  behofvet.  År  1863  var  Träd- 
gårds hemmansdel    frånsåldt  egendomen. 

Träsiöf  (Trässlöf  i  jordeb.),  socken 
uti  Halmstads  län  och  Himble  härad, 

*/^  mil  öster  från  staden  "Warberg,  grän- sande för  öfrigt  i  norr  till  Lindbergs 
och  Hvalinge,  i  söder  till  Tvååkers,  i 

öster  till  Spannarps,  Hunestads  och  Gö- 
destads  socknar;  omfattar,  på  l'/*  mils 
längd  samt  %mils  bredd,  en  areal  af  6,381 
tid  8  kpl.  eller  35,735  qvadratref,  hvaraf 

y^  betesmark  och  irapediraenter,  ̂ /^  åker 
och  äng.  —  Med  undantag  af  tvänne 
mindre  höjdsträckningar  är  socknen  ett 
slättland  med  endast  några  mindre  berg, 
af  hvilka  det  högsta  är  Apelviksbergft; 

från  forntiden  har  strandbygden  bibe- 
hållit namnet  Utanskogsbygden,  i  mot- 

sats till  den  andra  delen  af  socknen,  som 
då  skall  haft  en  tjock  skog,  nu  är  hon 
skoglös,  med  endast  några  planteringar; 
äfven  bränntorf  saknas.  Jordmånen  är 

af  omvexlande  beskaflFenhet,  Utanskogs- 
bygden har  uteslutande  sandjord,  deraf 

en  del  är  nästan  flygsand,  likväl  gör 
den  rika  tillgången  på  tånggödsel,  att 
dessa  hemman,  ehuru  magra  och  torra, 
äro  ganska  sädesgifvande.  I  Klastorps 

by,  bestående  af  17  n:r,  och  i  M  1  Svens- 
torp, är  den  bördigaste  jordmån  med 

skiljaktig  mylla  på  lersand  och  örbotten, 

Träslöfs  by,  på  19  n:r,  skild  från  Klas- 
torps by  genom  Himbleån,  har  sand  och 

örbotten  med  dels  sandmylla  och  dels 
flumjord. 

Ilufvudnäringar  äro  åkerbruk  och 

boskapsskötsel ;  fördelen  af  det  ratio- 
nela  bruket  är  väl  insedd,  men  hade  dock 

ännu  ej  1858  kommit  till  stånd;  om- 
kring 3,000  tid  åker  besås  mest  med 

råg,  dernäst  hafra;  utsädet,  som  år  1812 
var  922  t:r,  uppgafs  1858  till  10,200 
kubikfot    (eller    c:a    1,635    t:r)   säd  och 
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6,468  kubikfot  potates.  Underhfillna 
kreaturs  antal  uppgifves  till  274  hästar, 
222  oxar,  703  kor,  281  ungboskap, 

953  får,  239  svin.  Träd-  ocli  krydd- 
j^årdsskötseln  synes  vara  här  alldeles 
obekant.  Bland  binäringar  intar  fisket 
främsta  rummet,  ehuru,  af  till  en  del 

bristande  kunskaper  deri,  ej  så  upp- 
drifvet  det  borde  kunna  vara;  likväl 
utgör  numer  Träslöfa  jiskläije  ett  litet 
välmående  samliälle,  med  45  hushull  och 

190  personer  på  eu  jordvidd  af  160  tid, 
deraf  endast  90  äro  odlade.  De  förnäm- 

ligaste fisksorterna  äro  torsk,  kolja,  långa 
och  sill  samt  något  hummer.  Biskötseln 
är  i  aftagande  och  jagt  idkas  icke. 

Socknen,  som  år  1805  beboddes  af 
1,025,  1818  af  1,209,  1856  af  1,742  och 
1865  af  öfver  2,000  personer,  innefattar 

39|^  mtl,  hvaraf  37|j  skatte,  2^^  krono, 
på  240  brukningslotter.  Bland  de  mest 
sönderdelade  hemmanen  märkas  Jfi  2 

Ware,  '/j  mantal,  med  12  åboer,  der 
största  hemraanslotten  är  %.,  och  minsta 
g^l^j  ratl.  Summan  af  alla  socknens 
afgifter  uppgick  1858  till  17,623  rdr. 
Med  afseende  på  hemmanens  värde  och 
storlek  äro  skatterna  mycket  ojemnt 
fördelade.  Så  t.  ex.  har  M  1  Näs,  1  mtl, 

157  rdr  rmt  hemmantals- och  jordeboks- 
ränta  med  en  areal  af  851  qvadratref 
inegor,  då  J^?  1  Nygård,  Vj  nitl  med 
830  qvadratref  inegor,  har  endast  41 

rdr  81  öre  hemmantals-  och  jordeboks- 
ränta.  Om  M  1  Svenstorp  med  en 
areal  af  378  qvadratref  inegor  jemföres 
med  förstnämnda  hemman,  så  finner 

man  att  detta  är  2^/~  gånger  större, 
ehuru  Svenstorp  har  121  rdr  78  öre 

hemmantals-  och  jordeboksränta. 
Socknen,  hvars  namn  enligt  sägnen 

varit  Träslef,  till  följd  af  en  upphittad 
träslef  jemte  en  skatt  i  penningar,  utgör 
med  Warbergs  slottsförsamling  ett  reg. 
pastorat  af  2;dra  klassen  inom  Göteborgs 

stift,  beläget  7^  g  mil  från  stiftsstaden. 
Kyrkan,  uppförd  af  gråsten  1850,  midt 

i  socknen  på  en  höjd,  är  68^  ̂   »Inar 
lång,  inberäknadt  tornet,  24  alnar  bred 

och  11*2  alnar  hög;  här  finnes  bland 
annat  en  tafla,  som  förvarar  minnet  af 

en  af  Carl  XILs  krigare,  ryttaren  And. 

Hak,  född  i  Träslöfs  by  16*87,  som  hade 
undergått  9-årig  fångenskap  i  Sibirien. 
På    gamla    kyrkogården    ligger   den  för 

Trässberg. 
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I  delaktighet  i  mordet  på  Gustaf  III  till 
I  lifstids  fästning  dömde  generalen  Pech- 

lin,  i  1796.  Förste  kände  pastor  är 
Johannes  Laurentius  Ottoniensis  från 

Odense  år  1581.  —  Folkundervisnin- 
gen är  ambulatorisk,  och  i  sednare  tider 

har  skolhus  blifvit  uppfördt.  —  Fattig- 
personalen  utgör  55  personer. 

Bland  fornJemningar  torde  gamla 
kyrkan  nu  mer  få  räknas,  för  öfrigt 
finnas  ättehögar,  stenkretsar,  altarkum- 
mel,  tvekampsplatser,  dorakrets,  lem- 
ningar  efter  små  förskansningar.  (Se 
äfven  artikeln  Clashögen).  Å  Gamla 
Köpstads  egor  igenfinnas  ruiner  efter 
fordna  Warberg  och  cirka  200  alnar 
från  hafsstranden  ligga  ännu  lemnin- 
gar  efter  äldsta  bolstaden,  som  synes 
egt  endast  en  krokig  och  smal  gata; 

på  sydöstra  ändan  skönjes  planen  af  ett 

litet'  kapell.  För  18  å  20  år  tillbaka 
var  Träslöfs  by  försatt  i  ytterlig  fattig- 

dom, och  häradsrättens  domböcker  bära 
vittnesbörd  derom,  att  den  tiden  en 

mängd  torpare  och  backstugusittare  bil- 
dade ett  tjufband;  nu  eger  ett  bättre 

förhållande  rum.  Fordna  tingshuset  i 
nämnda  by  är  nu  mer  raseradt.  Ännu 

i  April  1862  lefde  i  socknen  en  gam- 
mal veteran  från  1788 — 90  års  krig, 

undantagsmannen  Börje  Larsson,  som 
efter  erhållet  svårt  sår  i  Wiborgska  vi- 

ken,  måste  gifva  sig  fången. 
Bland  gårdar  märkes  välbebyggda 

* .,  mtl  skatte  Ahijquam  eller  Qvanie- 
gården,  med  tegelbruk  och  tullqvarn  samt 
vackra  trädgårdsanläggningar.  —  1  mtl 
M  2  Träslöf  är  enligt  konung  Carl  XLs 
bref  af  d.  16  Febr.  1683  anslaget  borg- 

mästaren i  Warberg  med  jord  och  ränta. 

1  mtl  JV?  15  i  samma  by  är  kyrkoherde- 

boställe och  '  4  mtl  klockare- boställe. — 
1  mtl  frälse  Gårdakrik  är  doneradt  till 
Säthälla  skola  i  Marks  härad  af  Elfs- 

borgs län.  —  Af  öfriga  hemman  må 
nämnas  1  skatte  Barnakidla  och  Aj)el- 
vik.  —  Adress:  Warberg. 

Trässberg,  annex-socken  till  Saleby 
pastorat,  är  belägen  uti  Skånings  härad 

af  Skaraborgs  län,  1^  g  mil  s.  o.  från 
Lidköping;  areal  0,234  qvadratmil  eller 
5,415  tid  (=  30,324  qvadratref);  3 V, 

mtl  skatte,  l^/g  krono,  4'/4  frälse,  sedan 
574  mtl  blifvit  härifrån  skilda  1847  och 
lagda  till  den  i  norr  angränsande  Asaka 
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socken;  c:a  350  inb.  (771  enl.  femårsber.). 
Lidan  genoraflyter  socknen,  hvars  mark  är 
jeran,  llerstädes  blandad  med  svartmylla 

och  sand;  på  skog  är  brist  utom  vid  sätes- 
gården Ontorp  och  kronohemnianet  Torp. 

Pepparrotsplantering  idkas  i  några  byar. 
Kyrkan,  byggd  af  huggen  sandsten  på 

en  höjd,  ligger  '/g  mil  n.  v.  från  mo- 
derkyrkan. Socknen  har  arabulatorisk 

skola,  gemensam  med  Härjevad. 
Hemman  äro  Djupedal,  Ledtt,  Rycka, 

på  sistnämndas  egor  skall  fordom  varit 
kyrka;  Westhed  och  Pehr  Mattsgården 
äro    militi?e-bost.    —    Beijtgårds    qvarn. 
—  Adress:  Lidköping. 

Trästa,  by  af  2V4  mtl  skatte  i  Häf- 
verö  socken  af  Wäddö  skeppslag  och 

Stockholms  län,  3^,4  mil  norr  från  Norr- 
telje,  med  gästgifveri,  färjinrättning  och 
der  fr.  o.  m.  den  14  Okt.  1862  årlig 
marknad  hålles  till  försäljning  af  fisk, 
kreatur  och  andra  laudtmaunavaror;  hade 

år   1863:   114  inbyggare  på  22  hushåll. 
—  Härifrån  skjutsas  till 

Grisslehamn  i  norr        .     .  ^,\  mil. 
Hammarby  i  vester            .     .      1^/2     » 
Stabby  i  söder   1^/2     » 

Trästad,  ett  beru-radt  säteri  aflV4 
mantal,  uti  Blackstads  socken  af  Södra 

Tjust  härad  och  Kalmar  län,  anses  ha 
hört  under  Westervik  en  ticT,  dä  denna 

stad  jemte  Stegeholra  utgjorde  ett  gref- 
skap,  men  blef  sedan  reduceradt  och 
anslaget  Ostgöta  kavalleri.  Utlöstes  år 
1795  af  Carl  Moden  samt  tillhörde  i 

början  af  innevarande  sekel  prosten  Sten- 
hammar  och  år  1829  auditören  Kudin, 
1863  dennes  arfvingar.  And.  Rudin 

har  nedlagt  betydlig  kostnad  på  egen- 
domens uppodling,  hvarigenom  den  blif- 

vit  en  af  de  bättre  i  orten.  Till  gården 

hörer  en  betydlig  trädgård,  mjöl-  och 
sågqvarn;  taxeringsvärdet  är  66,200 
rdr  rmt. 

Tråstena,  ann';x  socken  till  Fägreds 
pastorat,  är  belägen  uti  Wadsbo  härad 

af  Skaraborgs  län,  2'^  mil  s.  o.  från 
Mariestad;  areal  6,318  tid,  hvaraf  926 

äro  vatten;  ̂ ^'',%  nitl,  deraf  2'',  .j  skatte, 
■^/'g  krono,  12"^  ̂   frälse;  taxeringsvärdet 
614,000  rdr;  c:a  670  inbyggare.  På  vestra 
gränsen  mot  Utl)y  j-ocken  ligger  sjön 
Tifusen  och  IIOgl)ouu<^<-<  u ;  marken  är  till 
större  delen  stenig  och  skogbevuxen, 
HeUobrunneu  IWdIiall  anlitas  nu  mer  af 

endast  de  närmast  boende.  Kyrkan,  byggd 

af  sten,  är  belägen  ̂ /^  mil  vester  från 
moderkyrkan  på  en  låg  plats.  Här 

finnes  Ma*thildas  vexelundervisningsskola, 
der  vid  inspektionen  1862  stafniugen 

befanns  vara  inlärd  på  ett  särdeles  till- 
fredsställande sätt;  80  barn  voro  inom 

skolåldern.  —  Här  märkas  säterierna 

Säckestad,  med  underlydande  4' ^  mtl 
frälse;  —  Hallandsberg,  med  underl.  2V2 
skatte  och  4-/3  frälse.  —  Stenkälla,  ̂ /g  mtl, 
kommister-boställe;  %  mtl  fr.  i  samma 
by  är  välbygdt.  Nyrud,  Stora  och  Lilla 
Tubbetorp,  Göranstorp,  Bresäter,  Björk- 

åsen och  Ormeskogen  äro  hemmans-namn. 
—  Adress:  Wassbacken. 

Trästena  (fordom  Trystena),  2  mtl 

frälse-säteri  och  o^i\  mtl  rå  och  rör,  uti 
Bjärklunda  socken  af  Gudhems  härad 
och  Skaraborgs  län,  vid  ån  Flians  ut- 

lopp i  Hornborgasjön,  omkring  lV4mil 
söder  från  Skara,  ha  fordora  varit  en 

by,  som  anses  fått  namn  af  tre  på 
egorna  befintliga  bautastenar.  En  del 
hemman  uti  byn  ha  tillhört  Ake  Soop, 
blifvit  reducerade  och  tillfallit  hertig 
Johan,  men  af  honom  åter  afstådd  till 

Erik  Åkesson  Soop,  samt  förblifvit  inom 
slägteu  en  tid,  hvarefter  flera  tillhört 
slägterna  Gyllenhaal  och  Strokirch  samt 

gjordes  till  en  fideikommiss-egendom  af 
fraral.  gen.-löjtn.  G.  W.  Fock;  nu  mer 
utgöra  1  mtl  fr.-säteri  (tax.  till  95,500 
rdr),  alla  rå-  och  rörs-hemmanen  samt 
underl.  \^!^  frälse  och  1^4  skatte  i  andra, 
en  egendom,  hvartill  hör  qvarn  med  3  par 

stenar;  egare  är  öfv.-löjtn.  E.  S.  O.  G.  W. 
Mannerfelt.  —  Hemmanen  äro:  JW  2,  7, 
Bengt  Pers  eller  Stora  Skatteg.  och 
Lilla  Skatteg.  1\'2  mtl,  M  6  Ledsg. 
^A,  mtl,  M  3  Sven  Andersg.  %  mtl, 
J^  8&9,  förklarade  d.  28  Dec.  1863, 
att  såsom  afhysta  under  Trästena  säteri 
i  jordeboken  fortfarande  skola  upptagas 
till  hvartdera  V2  ™tl,  M  1  Anders 
Jonsg.  1  mtl  säteri,  M  5  V2  säteri 
Trästena,  Sven  Carls  eller  Backeg.,  M  4 

Huleg.    '2  säteri. 
Trätte,  Nedra  och  Öfra,  två  mantal 

skatte  uti  Långelanda  socken  af  Oroust 
östra  härad,  Göteborgs  och  Bohus  län, 
belägna  uti  den  del,  som  omgifver  den 
vik  af  Halsefjorden,  hvilken  inskär  söder 
i  socknen,  äro  utmärkta  hemman,  egande 
styf    lera    till   bön-  och   kornsäde;   hade 
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år  1863:  10  åboer,  och  taxerades  till 

46,000  rdr. 

Trävattaa,  annex-socken  till  Floby 
pastorat,  uti  Wilske  härad  af  Skaraborgs 

län,  iVo  rnil  vester  om  Falköping,  '/., 
mil  från  Sörbv  jernvägsstation ;  areal 

4,976  tid  eller' 27,865  qvadratref;  2V2 intl  skatte,  l^jj]  frälse;  öfvcr  500  in- 
byggare. Socknen,  som  genomflytes  af 

Lidan,  till  en  del  utgörande  gräns  i 
vester  mot  Larfs  socken,  har  mestadels 

sandraylla  till  jordman,  någon  skog  samt 

helsobrunn  på  Gislareds  egor.  Socken- 
vägen Vio  ™il-  Gudhems  kloster  erhöll 

socknen  1320. 

Af  gårdar  och  byar  må  nämnas: 

Sahluholin  (se  den  art.);  Trävnttna  by, 

3V2  nitl  frälse,  1  frälse-säteri,  det  sed- 
nare  extra  roteradt  i  roten  JV?  193  med 

12  dal.  16  sk.  taxation,  enligt  kong^l. 
brefvet  af  den  18  Juli  1848,  på  egorna 

finnes  Herreqvarn  med  2  par  stenar.  — 
GuVåkra,  Gåsebacken,  Borrebo,  Bastebo, 

Bodan,  Höga,  Katebro  (Kalebro),  Kår- 
holmen, Nyarp,  Qvisslc  och  Stora  Liden 

äro  hemmans-namn.  —  Adress:  Fal- 

köping. 

Trää,  by  af  4'Vg  mtl,  uti  Annelöfs 
socken  af  Onsjö  härad  och  Malmöhus 
län;  har  småskola  sedan   1842. 

Trögd  (fordom  Trogdh),  ett  härad  i 

södra  delen  af  Uppsala  län,  mellan  La- 
gunda  härad  i  norr,  Svinngarnsviken 
och  Äsunda  härad  i  vester,  Grönsö  och 

Oknebofjärdarne  i  sydvest,  Hjelsta-  och 
Bovikarne  samt  norra  Björkfjärden  i 

öster,  alltså  kringflutet  på  tre  sidor; 

innefattar  socknarne  Hacksta,Löth,  Weck- 

holni,  Thorsvi,  Kungslhisby  af  l:sta  fög- 
deriet  (Bro-,  Håbo-,  Trögds),  samt  Her- 

keberga  (Herkulberga),  Litslena,  flnsby- 
Sjutolft,  Wtllberga,  Lillkyrka,  Boglösa, 

Wallby  och  Bondarnö  samt  1272  "^^^ 

8.  k.  Gånsta  udde  af  Wårfrukyrka  soc- 
ken, som  föras  till  Boglösa,  af  2:dra 

fögderiet  (Trögds-  Asunda);  areal:  2,994 
qvadratmil  =  69,289  tid  fast  land  och 
0,996  qvadratmil  vatten,  eller  580,812 

qvadratref  (inber.  Enköpings  stads  egor), 

hvaraf  154,710åker, 56,726  äng,  162,876 

skogsmark,  151,766  sjöar  och  vatten- 

drag, 2,191  byggnads-,  500  trädgårds- 
tomter. Hemmantalet:  428.^i  mtl  (en- 

ligt mantalsuppgifter),  eller  429y3.,  mtl 
(enligt  ekonom,  karteverket),  hvaraf  211 

skatte,  36].;  krono,  181%  frälse;  16 

väder-  och  2  vattenqvarnar,  en  såg  och 
ett  tegelbruk  utgöra  i  häradet  befintliga 

verk  och  inrättningar;  bevillningsafgiften 

för  egendom  och  inkomst  uppgick  år 
1863  till  3,358  rdr  rmt.  Folkmängden 

år  1840:  8,093,  år  1863:  8,300.  — 

Landet  är  mestadels  jerant  och  skog- 
löst, med  låga  åsar  och  små  vattendrag. 

Af  förut  uppgifna  areal  äro  22,104  tid 

odlad  jord,  deraf  10,769  är  besådd  jord, 
största  utsädet  är  af  råg  på  3,811  tid, 

och  af  korn  på  2,947  tid,  potates  sås 

på  563  tid;  naturlig  äng  upptager  9,511 
tid.  Jordens  beskaffenhet  är  fullt  me- 

delmåttig; 12  %  af  den  odlade  jorden 
beräknas  vara  i  vexelbruk  och  återstoden 

i  2  skiftesbruk.  Af  kreatur  födas  cirka 

1,646  hästar,  2,144  oxar  och  tjurar, 

3,376  kor,  1,718  ungnöt,  .3,977  får, 

2,396  svin.  Häradet  var  år  1535  in- 

deladt  i  34,  men  år  1544  i  33  ham- 
nar; sedan  ordentliga  jordeböcker  gjort 

hamnetalet  öfverflödigt,  undanträngdes 

det  af  gärdetalet,  år  1541  förekomma 

i)åda  gemensamt,  men  det  förra  upp- 
hörde alldeles  år  1547.  Trögds  härad 

hör  till  Södra  Upplands  domsaga  med 
tingställe  vid  Litslena  gästgifvaregård. 

—  Provinsen  Tr0gdh  med  Alsnö,  nu 
Adelsö  socken  af  Färentuna  har  utgjort 
Fkedhruudiä.  Häradet  kallades  ock  for- 

dom Triungen  och  Trindden.  det  sed- 
nare  till  följd  af  att  tre  inskjutande 

vikar  af  sjön  bilda  tre  uddar  af  landet, 
äfven  Trögdcn,  som  alltifrån  hedentiraa 
varit  namnkunnigt  för  sin  egen  skogslag, 

samt  konungars  och  höfdingars  bostäder, 

såsom  Grönhorg,,  der  Ivar  Blå  hade  sin 

borg,  det  vackra  Haga  egdes  af  kon. 
Carl  VIII,  Eka,  Grönsö  och  Ekolsund 

af  Gustaf  Wasa,  Ekltolmen  af  fälther- 

rarne de  la  Gardie,  Fånö,  Axel  Oxen- 

stjernas  födelseort. 
Trögd,  ett  kontrakt  af  Uppsala  stift, 

innefattar  häradets  socknar,  utom  an- 
nexet Herkulberga,  hörande  till  Lagunda 

kontrakt. 

Tröjemåla,  gästgifvaregård  i  Almunds- 
ryds  socken  af  Kinnevalds  härad  och 

Kronobergs  län,  omvexlar  med  hem- 
manet Byd,  hvadan  det  sednare  blifvit 

det  allmänna  namnet  för  gästgifvare- 
gården.  Härifrån  skjutsas  till 

MöllekuUa  i  n.  o   l'/4  luil. 
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Gä(id€viksåi>  i  s.  o.      .     .  l',^  mil. 

Tranemåla  i   söder  .      .      \^,\     * 
Häradsbäck  i  n.   v.       ...     2  » 

Trökörna,  annex-sockeu  till  TengtMie 
pastorat,  är  belä£;eu  uti  AViste  härad  af 

Skaraborgs  län,  3  mil  o.  s.  o.  fråu  We- 
nersborg,  omgifveu  i  norr  och  öster  af 
Tengene,  i  söder  af  Främmestad,  i  vester 

af  O.  Björke  iuom  Wäne  härad  af  Elfs- 

borgs läu;  areal  8,123  tid;  18", jg  mtl, 
deraf  4}^  sk.,  resten  frälse.  Socknen,  som 
jemte  några  hemman  i  Teugeneds  socken 

skiljes  genom  Nossan  fråu  öfnga  pastora- 
tet, har  öfver  1,050  inb.  Vestra  delen 

upptages  till  större  delen  af  Stammossen. 
Här  märkes  fordna  Adelsköldska  fidei- 

kommisset T/iamstorps  säteri.  —  Byar 
äro  Boda,  Björkebacken,  Ahrås,  Tokebo, 

Heljebo,  Svenstorp,  Djupedal,  Tomten; 

gårdar:  Hessle/ors,  Främmarebo  (Fram- 
bo),  Bastöna,  Hertijebo.  — Adress:  Sol- 
lebrunn. 

Trönninge,  en  socken  uti  Halmstads 

län  och  Tönnersjö  härad,  belägen  vid 

hafvet,  ̂ 4  ™il  *•  O-  ̂ rån  Halmstad,  be- 
gränsad i  öster  af  Edsberga  socken, 

omfattar  en  areal  af  0,io3  qvadratmil 

land  (=  2,384  tid  =  13,350  qv.ref), 

fördelade  på  14*2  mantal  inom  tvenne 

byalag,  Trönninge  1'^  g  mtl  skatte,  l^g 
krono,  hvaraf  '/o  mänt.  pastors  stom, 

6V4  frälse,  och  Påarps  1%  skatte,  ̂ ,\ 
krono,  2  frälse,  med  en  i  allmänhet 

bördig  jordmån,  som  räknas  för  den 
bästa  i  södra  Halland;  mot  hafsstran- 
den  deremot  finnas  magra  sandfält, 

gifvande  sällan  3:dje  kornet  i  behåll- 

ning; på  skog  är  brist.  All  fast  egen- 
dom taxeras  till  577,000  rdr  rmt.  — 

Folkmängden  uppgår  till  cirka  754. 

Några  sysselsätta  sig  med  timmerarbete, 

qvinnorna  med  vadmalstillverkning  samt 

stickning  af  tröjor  och  strumpor.  Salt- 

sjöfisket, såsom  mindre  lönande,  är  ned- 
lagdt.  fJaiamarberfjet,  nära  hafsstranden, 
innehåller  god  mursten,  och  man  tror 

äfven  stenkol.  Vid  Påarps  hallar  är 

inlopp  för  båtar,  och  i  närheten  visar 
sig  stundom  skälen.  Kyrkan,  belägen 

'/2  rail  från  Snöstorps,  som  är  moder- 
kyrka, håller  25  alnar  i  längd  och  11 

i  bredd.  —  Största  godset  utgöres  af  3 

mtl  uts.  frälse  Trönuinije,  i  samma  by  är^/j 

mtl  krono  stom.  —  I  samma  län  ligger 
Trötwinge  by  i  Lindbergs  socken. 

Trönö,  annex-socken  till  Xorrala  pa- 
storat, är  belägen  uti  Södra  Helsingland 

af  Gefleborgs  län,  l^U  mil  n.  v.  från 
Söderhamn;  areal:  35,408  tunnland  = 

198,284  qvadratref;  31.^i  mtl,  deraf 

^/g  mtl  krono;  1,287  inbyggare  (1865). 
Marken  till  största  delen  bergig;  de 

flesta  byarne  på  sluttningen  af  bergs- 

höjderna. Rådande  jord  män  i  den  od- 
lingsbara delen  är  lera.  Högsta  berget 

Tannåseii  tjenar  till  sjömärke.  Bräd- 
såguing  har  utgjort  en  af  inbvggarnes 
hufvudsakligaste  näringsgrenar.  Skogen 

nu  mer  mycket  medtagen.  Tax.-värdet 
345, 80u  rdr  rmt.  Kyrkan,  den  äldsta 

i  Helsingland,  ligger  '/o  mil  från  Norr- 
ala  kungsgård;  här  vistades  en  tid  Hel- 
singlands  apostel,  den  helige  Staffan. 
En  fast  skola  och  två  roteskolor  finnas. 

Jordlägenheten  Gillegården  är  anslagen 

till  komminister-boställe.  —  Prestbordet, 

10  öresl.;  — Hamse,  11  öresl.,  är  välbe- 

bygdt.  I  Trönsbyn  finnes  spikhammar- 
stock;  tullqvarnar  vid  Hisjö  och  Berge; 

sågar  vid  Fig,  Orsten,  Wij,  Rappstad, 

Tygstad,  Ttrlt,  Ränning  och  Griibbe.  — 
Långvinds  bruksegare  ega  c:a  24  öresl. 

eller  1' o  mtl  samt  Trönby  tullqvarn. — 
Adress:   Söderhamn. 

Tubbaryd,  ett  och  Vj  ™tl  skatte, 
uti  Asaruras  socken,  Bräkne  härad  af 

Carlskrona  län;  häraf  eges  1  mtl  af 

Carlshamus  stad,  som  inrättat  ett  der- 
ifrån  afsöndradt  jordland  till  ett  s.  k. 
Bellevue  (till  stadens  förskönande);  nära 

invid  finnas  såpbruk  och  bryggeri.  Den 

andra  hemmansdelen,  som  eges  af  en- 
skild  person,  är  äfven  välbebyggd. 

Tubbetorp,  f.  d.  Tovarp,  ett  beru- 
stadt  säteri  af  3  mtl  i  sambruk  med  1 

berustadt  säteri  Tubbetorp  Lilleg.  och 

'/,  mtl  Stora  Tåsthagen,  tillsaramans 

4^',  mtl,  uti  Skaraborgs  län,  Stenums 
socken  och  Walla  härad,  V-j  mil  öster 

om  Skara,  74  "'•^  ̂ °'''"  °"^  sockenkyr- 
kan, utgjorde  1863  med  underlydande 

IV4  mtl  sk.  ett  gods,  tax.  till  70  å 
80,000  rdr  och  med  en  befolkning  af 

120  personer  på  28  hushåll;  egare  no- 
tarien B.  A.  Berndes.  —  Tubbetorp 

anses    vara    uppkalladt    efter  Westgöta- 
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lagmannen  Tubbe,  hvilken  tros  Ufven 
innehaft  något  embete  vid  konungens 
hof,  ty  han  kallas  Tubbe  Stnllare  och 
bMkrilves  säsora  en  orättiådig  man.  Stäl- 

let har  varit  ett  domprostens  i  Skara 

preebende-hemraan  af  2  mtl,  men  till- 
hörde 1813  handelsman  N.  JVigells  enka, 

•edernrera  Theofila  Lejonstolpe  och  raed- 
arfvingar.  Säteriet  uppgafs  1818  haft 
44  t:r3  utsäde,  ymnigt  höbol  till  100 

parlass,  skog  till  husbehof,  prydlig  man- 
byggnad  af  trä  med  trädgård. 

Tubbetorp,  egendom  uti  Siene  soc- 
ken af  KuUings  härad  och  Elfsborgs 

län,  utgöres  af  •'/4  mtl  rusthall,  bebygdt 
för  ståndspersoner  och  med  vacker  träd- 

gård, samt  underlydande  1  frälse-säteri 

Brunlid,  1'/^  mtl  frälse  och  IV4  skatte, 
Gongstorps  tegelbruk  och  Spånga  qvarn 
med  2  par  stenar  allt  i  samma  socken, 

samt  '  ̂  sk.  Horla  i  Horla  socken;  sjelfva 
Tubbetorp  är  uppskattadt  till  28,000 
rdr;  hela  godset  till  öfver  100,000  rdr 

rmt;  egare  landtbrukaren  A.  G.  Wet- 
tergren. 

Tufve,  Tvfa  eller  Tiufo,  7'ii/ho  på 
1550-talet,  socken  uti  Östra  Hisings 
härad  af  Göteborgs  och  Bohus  län,  före 
1634  moderförsamling,  men  nu  annex 
under  Lundby;  areal  19,677  qvadratref 

=  3,514  tid;  14  mtl  skatte,  '2  krono, 
5  frälse;  688  inbyggare  (år  1865).  — 
Kyrkan  af  sten  och  obekant  ålder.  Fast 
folkskola  sedan  Mars  1850;  sockenbi- 
bliothek  finnes.  Midt  emot  skolhuset 

ar  en  backe,  kallad  »Tåni/en»  (tinget?), 
belägen  nästan  midt  på  Hisingen,  hvarpå 
finnes  en  s.  k.  domkrets  eller  »t/injs- 
krinyla»  af  12  stenar,  der  folket  under 
den  tid  druidisraen  herrskade  i  vårt 
land,  hade  för  sed  att  samlas  för  att 

därstädes  dyrka  sina  gudoraligheter  och 
afgöra  sina  ömsesidiga  angelägenheter, 
skipa  lag  o.  s.  v.  Qvillefi,  en  bäck 
mellan  Nordre  elf  och  den  egentliga 

Göta  elf,  utgjorde  år  1554  östra  grän- 
sen för  den  gamla  svenska  andelen  af 

Hisingen,  se  vidare  29  del.  sid.  72  af 
Kandl.  rörande  Skandinav,  historia.  — 

Största  gården  är  säteriet  Holm;  —  vidare 

märkes  1  mtl  Grimbo;  —  ̂   ̂  mtl  Ilukö 
är  komminister-boställe.  —  Adress:  Gö- 
teborg. 

Tufvan,  en  egendom  uti  Wexiö  lands- 
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församling  af  Konga  härad  och  Krono- 
bergs län,  vackert  belägen  nära  sjöu 

Trnmmen,  '  ,  mil  från  Wexiö,  utgöres 
af  4  mtl  skatte,  utbrutna  ur  byn  Tele- 
stad  (se  den  art.)  och  bebyggda  orakr. 

1819  af  garfvaren  Björklund,  som  upp- 
odlade »der  mossiga  ängar  och  mossjord 

förut  gåfvo  blott  ett  osundt  och  ringa 
hö»;  beboddes  af  biskop  Tegnér,  förrän 
enkebiskopinnan  Mörner  afflyttade  från 
biskopsgården.  Enligt  uppgift  i  Wexiö 
tidning  har  denna  vackra  egendom,  som 
för  några  år  sedan  inköptes  för  240,000 
rdr  af  bolaget  Ed.  Meijer  <i  C:ni  i 
Carlshamn,  nyligen  (1865)  blifvit  försåld 
till  ena  bolagsmannen,  possessionaten 
H.  W.  Claesson  för  177,000  rdr  rmt,  i 
hvilken  summa  inventarierna  äro  inbe- 

gripna. Tuliundl'a,  härad  i  Westerås  län, 
beläget  vester  om  staden  Westerås  och 
begräusadt  i  norr  och  nordost  af  Xorrbo 
härad,  i  öster  dels  af  Norrbo,  mot  hvil- 
ket  Svartån  ett  stycke  utgör  gräns  ned 
till  Westerås,  dels  af  Westeråsfjärden,  i 
söder  af  Mälaren  (Tidöbugten)  eller 
Asköviken,  i  vester  af  Snäfringe  härad. 
?å  en  areal  af  enda.st  1,(;  qvadratmil, 
omfattar  detta  härad  socknarne  Lundby, 
Barkarö,  Dingtuna  och  Lillhärad,  med 

196'  ifi  mtl,  samt  en  liten  del  af  S:t 
Ilians  församling  i  Xorrbo  härad.  In- 

byggarnes antal  (oberäknadt  S:t  Ilian) 
uppgick  1805  till  3,545,  hade  år  1840 
minskats  till  3,497  och  utgjordes  1863 
af  3,902   personer. 

Landet  utgör  hufvudsakligast  en  skog- 
lös slätt  med  i  allmänhet  god  lerjord. 

1  norr  finnas  dock  låga  skogbeväxta 
bergåsar  och  talrika  kärr,  hvarur  en 

å  upprinner,  hvilken  sedan  i  en  bör- 
dig floddal  flyter  i  sydlig  rigtning  och 

strax  öster  om  Strömsholm  utmynnar  i 
Mälarviken  Freden  inom  Snäfringe  härad. 

På  nordöstra  gränsen  upprinner  ett  an- 
nat vattendrag,  som  likaledes  flyter  mot 

söder  till  Asköviken.  Längst  i  vester 

finnes  en  bergländig  trakt,  som  upp- 
fyller den  hithörande  delen  af  S;t  Ilian, 

och  längst  i  sydvest  påträflas  jemväl 
några  bergkullar.  Den  sydöstra  delen 
af  landet  bildar  en  halfö  i  Mälaren  af 

föga  höjd  med  släta  ängar  och  bördiga 
åkrar,  ehuru  i  allmänhet  något  sidländta. 
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Här  utsträcka  sig  de  s.  k.  Långängarne, 
en  trakt,  som  fordora  torde  stått  under 

vatten  eller  åtminstone  utgjort  en  sam- 
ling af  låga  öar;  för  icke  så  länge  se- 
dan inträffade  också  att  landet  nästan 

öfversväramades.  Det  hela  framställer 

för  blicken  en  tafla.  som  visserligen  eger 

de  behag  en  sällsj^nt  bördighet  kan 
skänka,  men  som  med  de  stora  skoglösa 
fälten,  de  vidsträckta  åkrarne,  de  släta 

markerna  endast  för  det  praktiska  för- 
ståndet har  något  lockande.  Först  vid 

horizonten  varsnar  man  en  tät  mur  af 

barrskog,  hvilken  som  en  krans  omger 
hela  trakten.  —  Af  öar  i  Mälaren  till- 

höra endast  några  obetydliga  holmar 
detta  härad. 

Tullesbogård,  Thuhsbo,  gård  uti  Skar- 
tofta  socken,  Färs  härad  och  Malmöhus 
län,  omkring  .3  mil  från  Lund,  består 

af  \^!^  mtl  frälse-säteri,  som  är  väl  be- 
bygdt  med  stenhus,  2  korsverksflyglar, 
liggande,  enligt  Biogr.  Lex.,  ̂ idylliskt 
midt  i  ett  grönskande  kornfält^ ;  det  är 

uppfördt  i  slutet  på  1700-talet  af  den 
såsom  uppbyggare  af  herregårdar  ut- 

märkte Hans  Ramel;  trädgård  med  flera 

planteringar  öka  gårdens  vackra  belä- 
genhet. Tullesbo,  hörande  till  Öfveds 

klosters  fideikommiss,  har  god  åker  och 
äng,  någon  skog  och  torfjord;  taxerades 
186.3  till  156,200  rdr  rmt;  underl.  äro 

4|t  mtl  inom  samma  socken. 

Tullgarn,  kongl.  lustslott  och  kungs- 
gård, belägen  i  Nyköpings  län,  Hölebo 

härad  och  Hölö  socken,  '/^  mil  norr 
om  Trosa,  6%  mil  från  Stockholm,  pä 

en  liten  utskjutande  udde  i  Tullgarns- 
viken,  som  mot  vester  intränger  i  lan- 

det från  Kålsöfjärden.  Godset  utgöres 
af  15  mantal  kroao  tillika  med  underl. 

4'  g  krono  inom  samma  socken,  •'•  ̂  d-.o 
i  Trosa  landsförsamling,  1*  o  d:o  i  Mörkö 
och  13%  d:o  i  Wagnhärad,  tillsammans 

34'  2  rotl.  De  i  Hölö  socken  belägna 
19''g  hemman  voro  1863  taxerade  till 
236,200  rdr. 

Ar  1263  uppgifves  Tullgarn  hafva 
kommit  i  händerna  på  svärdsriddarne  i 
Lifland,  sedan  det  förut  tillhört  junker 
Carl.  Sedermera  skall  godset  af  kon. 

Waldemar  hafva  blifvit  anslaget  till  Kal- 
mar domkyrka.  Andra  förf.  förlägga 

dock  detta  »Tollegarn»  till  Småland. 

Sedan    början    a(    1400-talet  finnes  det- 

samma hafva  tillhört  först  riksrådet  Knut 

Bonde,  sedan  hans  enka  och  hennes 
andre  man  Sten  Bjelke,  hvilka  pantsatte 
godset  till  Otto  Peccatels  arfvitigar,  från 
hvilka  det  åter  utlöstes  af  Knut  Bondes 

son,  kon.  Carl  VIII.  Med  dennes  dotter 
Christina  kora  godset  till  Erik  Eriksson 
Gyllenstierna  och  genom  hans  ättling 
Christina  G.  till  Sten  Sture  d.  y.  och 
Johan  Thuresson  Roos,  ärfdes  1560  af 

grefve  Svante  Sture,  indrogs  år  1568 
till  kronan  af  Erik  XIV,  men  återkom 
snart  till  Stureslägten,  efter  hvars  utgång 

på  manssidan  detsamma  ärfdes  af  Johan 
Oxenstierna;  efter  lång  arfsprocess  till- 

föll det  1655  Jakob  de  la  Gardies  enka, 

Ebba  Brahe,  och  kora  genom  hennes 

dotter  till  Sparre-slägten,  sora  behöll 
godset  till  1772,  då  det  köptes  af  r.  r. 
grefve  Melcher  Falkenberg,  hvilken  dock 
straxt  sålde  det  till  rikets  ständer,  då 
det  blef  kungsgård.  Det  disponerades 
till  en  början  af  hertig  Fredrik  Adolf, 
sedan  af  prinsessan  Sofia  Albertina,  från 
1818  af  sedermera  kon.  Oscar,  sora  ofta 

tillbragte  sommarmånaderna  härstädes 
och  såsom  kronprins  inrättade  år  1836 
vid  kungsgården  en  folkskola.  Numera 
bebos  slottet  af  H.  M.  Eukedrottningeu; 

sjelfva  godset  har  vanligen  varit  utar- 
renderadt.  —  Slottet,  praktfullt  inredt, 
består  af  en  hufvudbyggnad  af  72  aln. 

längd,  25  aln.  bredd,  15^4  alnars  höjd 
på  ena  sidan,  der  den  har  2  våningar, 

men  22  aln.  pä  andra  sidan  med  3  vå- 
ningar, uppförd  eller  åtminstone  tiilökt 

åren  1721 — 24;  samt  två  af  hertig- 
Fredrik  uppförda  med  hufvudbyggnaden, 
förenade  flyglar  mot  sjösidan,  60  aln. 
långa,  14  aln.  breda  och  2  våningar 

höga,  Afven  hufvudbyggnaden  förän- 
drades af  denna  furste  i  en  modernare 

stil,  ehuru  med  bibehållande  af  den 

gamla  stommen.  Belägenheten  vid  salt- 
sjön är  ganska  behaglig,  och  den  för- 

skönas ytterligare  genom  en  vacker  träd- 
gård och   en   park  i  engelsk  stil. 

Man  torde  här  kunna  anföra  en  berät- 

telse från  ryssarnes  härjningari  Söderman- 
lands skärgård  1719.  Prosten  Johannes 

Scharf  i  Hölö  hade  sammankallat  skär- 

gårdskarlarne, intalat  dem  mod  och  po- 
sterat de  raskaste  under  sin  klockares. 

Mäster  Lars,  befäl  på  spetsen  af  en 
udde  i  Tullgarnsviken    och  prosten  sjelf 
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bivuakerade  hos  sina  gossar.  Pä  andra 

sidan  viken  posterade  prosten  Mäster 

Ijars'  bror  tillika  med  nägra  raska  bussar, 
och  denne  beviipiiades  dessutom  med  en 

yäldig  stridshiir,  som  luintades  från  Tull- 

g^rn.  Slutligen  samlade  prosten  till- 
lammaus  en  stor  mängd  hattar,  som 

uppsattes  på  en-  och  granbuskarne  kring 
vikens  stränder,  hvarvid  noga  tillsägs, 

att  de  kuskar,  som  möjligen  funnos, 
blefvo  väl  blankskurade.  xSär  llyssarne 

nalkades  inåt  viken  med  ett  par  l)åt;u-, 
fälldes  nägra  af  ett  par  säkra  skott, 
stridsluren  tutade  väldigt  och  dess  ljud 

upprepades  af  mångdubbelt  echoj  man- 
skapet upphof  vilda  rop  och  de  talrika 

hattarne  blefvo  i  hast  synliga  der  de 

vaggade  på  sina  buskar,  —  Ryssarne 

drogo  sig  tillbaka  det  hastigaste  de  för- 
mådde, och  således  räddades  denna  del 

af  kusten. 

Tullinge,  ett  berustadt  säteri  af  3 
mantal,  uti  Botkyrka  socken,  Svartlösa 
härad  och  Stockliolms  län,  vid  östra 

stranden  af  Tullinge  sjö,  med  bergigt 

läge;  har  tillhört  riksrådet  Salvius,  sedan 

Adlerhjelni;  enligt  koUegii  bref  af  år 

1722  köptes  jorden  från  kronan  sedan 
för  430  daler  snnt.  I  sednare  tider 

nämniis  bland  cgare,  Ekman  1772,  von 

Francken  1807,  Tottie  omkring  1820, 
C.  O.  Abrahamsén  år  1863.  Tulliuge, 

som  år  1818  nppgafs  ega  20  t:i,-s  ut- 
säde, godt  höbol,  försvarlig  manbyggnad 

af  trä,  med  vacker  trädgård  och  lustpark, 

har  mycken  skogsmark  och  var  i  1863  års 

bevilln.  tax.  med  mjöl-  och  sågqvarn  samt 

tegelbruk  till  105,500  rdr.  —  Under  året 
1863  är  vid  gården  inredd  en  mjölk- 

kammare med  apparater  för  60  k:nr  om 

dagen. 
Tullstorp,  socken  uti  Wemmenhögs 

härad  af  Malmöhus  län,  2V4  mil  vester 

från  Ystad,  vid  hafvet,  1  mil  fr.  adress- 
orten Malmö;  areal  0,i20  qv.mil  land 

(=  2,777  tid  =  15,551  qvadratrei); 
l8i!J  mtl,  hvaraf  17Vio  mtl  skatte,  1^,6 

krono,  bebodda  af  c-.a  1,024  personer. 
Marken  jemn,  rådande  jordmån  lera,  brist 

på  skog;  tiske  i  Saltsjön.  Socknen  ut- 
gör med  annexet  Svenstorp  ett  regalt 

pastorat;  7.,  mil  s.väg.  Gamla  kyrkan 

nedrefs  1846,  hvarefter  ny  uppfördes  i 
grekisk  korsform  med  tresidigt  chorslut 

i  öster,  är  99  fot  lång,  28  bred.    Skola 
VII. 

sedan   1842;  sockenbibliothek  finnes.  — 

Byar:   2'ull^tor}),   iSt.  Beddinge. 
TuUus,  by  uti  Näskotts  socken  af 

Jämtlands  läns  Södra  fögderi,  omkring 

1 V4  niil  från  Östersund,  på  6  n:r,  enl. 

kollega  utslag  af  den  27  Okt.  1846 
förmedlad  till  12V;,o  tid  eller  2{^n  mtl 

i  8  brukningsdelar;  tax. -värdet  35,700 

rdr  mit;  här  ha  tveuue  gårdm*,  hvardera 

om  -r^^T  mantal,  pä  1830-talct  tillhört 
riksdagsmannen  Lars  Olsson  och  egas 
nu  af  talm.  vid  1 862  och  1 865  års  riksdagar 
Nils  Larsson  .samt  hansbrotler;  särskildt 

bebyggda  af  dem  hvardera,  utgöra  de 
tillsammans  en  ganska  betydlig  och  väl 

skött  egendom.  J)e  särdeles  vackra  man- 
husen  äro  oragifna  af  en  reslig  björk- 

skog; i  fonden  ligga  de  högresta  Ovjks- 
fjällen  och  i  mer  nordlig  riktning  Are- 
skutan.  Det  storartade  läget  såväl  som 

cgarnes  gilstfrihet  gaf  en  medlem  af  sista 

kröuingsdeputationen  anledning  att  be- 

nämna stället  "7'uscuiii>n  invid  foten  af 

Oviks  fjällen." Tumba,  pappersbruk  uti  Botkyrka 
socken  af  Svartlösa  härad  och  Stockholms 

län,  beläget  vid  en  ström,  som  kom- 
mer från  Uttran  och  utfidler  i  Tullinge- 

sjöu  samt  genom  några  andra  .sjöar  och 

en  gräfd  kanal  har  atlopp  i  ̂Mälaren,  hvar- 

igenom  en  från  bruket  till  Stockholm  be- 

redd sjöväg  begagnades  innan  jernvägskom- 
muuikationeu  medelst  Statens  vestra  stam- 

bana, som  har  station  härstädes,  2  mil  från 

nämnda  stad,  var  öppnad.  Pappersbruket, 

tillhörigt  Eikets  Ständers  Bank,  och  huf- 
vudsakligen  bestämdt  för  tillverkning  af 

dess  sedelpapper,  är  uppbygdt  pä  hem- 
manet Tumba  1  mtl  skatte,  som  i  medlet 

af  1700-talet  utaf  Adlerhjelms  arf\ingar 

upplåts  åt  kronan.  Brukets  bokförda 
kapitalbehållning  uppgick  är  1848  till 

540,439  rdr  24  sk.  bco,  och  upptogs  bruks- 
egendomen jemte  inventarier  år  1862  till 

375,000  rdr  nnt;  papperstillverkningen 

uppgafs  1848  till  ett  värde  af  113,332 
rdr  och  1862  till  98,006  rdr  51  öre; 
sistnämnde  års  vinst  af  bruksrörelsen 

var  15,656  rdr  och  af  jordbruket  c:a 
174  rdr  rmt.  Bland  arbetarue,  hvilkas 

antal  är  50  (enligt  1863  års  mantals- 
längd utgör  hela  folkmängden  250  på 

58  hushåll),  skall  råda  en  vida  bättre 

ställning  än  annorstädes  i  länet.  Här  äro 

sparbank  sedan  år  1841  och  bruksskola; 
15 
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lastplats  finnes,  äfvensora  såg  och  injöl- 
qvain  för  3  par  stenar,  den  sednare  har 
varit  donerad  till  Chesnecopherus,  men 
reducerad  och  på  lifstid  upplåten  åt  gen. 
C.  M.  Stuart;  äbyggnad  och  verkstäder 

äro  af  sten.  —  Nedra  Tumba,  "-'3  mtl 
krono,  är  komminister-boställe. 

Tumba-ån,  kommande  från  Tullan, 

Glasbysjön  och  Uttran,  pä  gränsen  mel- 
lan Okuebo  och  Svartlösa  hiirader  af 

Stockholms  län,  flyter  åt  o.  n.  o.  genom 

Tumbasjön,  och  åt  norr  genom  lullinge- 
och  Albysjöarne,  af  hvilka  den  förra 
upptager  Aspen,  samt  genom  sundet  vid 
Fittja  till  Wårbyviken  af  Ekeröfjärden, 
der  den  utfaller  efter  2  mils  biigtig  väg. 

Tumberg,  annex-socken  till  Allgus- 
torps  pastorat,  är  belägen  uti  KuUings 
härad  af  Elfsborgs  län;  areal  3,333  tid; 

4^/5  mtl  skatte,  1  V.j  krono,  2  frälse;  450 
inbyggare.  Socknen  är,  sedan  kyrkan 
blifvit  raserad,  förenad  med  Sköfdes.  — 
Järnvägen  går  genom  södra  delen.  Fag- 
rabo,  Thorbacken,  Högstorp,  Saxtorp, 

Lunden,  Galstad,  Tumberg,  äro  hemmans- 
namn.—  Adress:  Wårgårda. 

Tumbo,  Norr-  och  Söder-,  två  lä- 
genheter i  Kolbäcks  socken,  Snefringe 

härad  och  Westerås  län,  belägna  nära 

Strömsholms  kungsgård  invid  Kolbäcks- 
ån.  Den  förra,  med  en  större  mjölqvarn 
och  en  sågqvarn,  tillhör  Uppsala  akademi; 

den  sednare,  likaledes  med  mjöl-  och 
sågqvarnar,  tillhör  dels  enskilda,  dels 
Strörasholras  kanalbolag. 

Tumbo,  en  socken  i  Wester-Rekarnes 
härad,  belägen  i  nordvestra  hörnet  af 

Nyköpings  län,  begränsas  af  Mälarvikar- 
ne Blacken  och  Galten  i  norr  samt  det 

mellan  dera  gående  Qvicksund,  af  Wäsby- 
viken  och  Thorshälla  socken  i  öster,  af 
Råby  i  söder  och  af  Torpa  socken  i 
Åkerbo  härad  af  Westmanlands  län  i 

vester.  Med  en  längd  i  öster  och  vester 

af  omkring  1  mil  och  en  bredd  af  'A 
mil  omfattar  socknen  på  en  areal  af 
0,409  qvadratmil  41  ̂ .^^  mtl,  hvaraf  22 

skatte,  5''',  krono  samt  1 3 1  ]  frälse,  allt- 
sammans 1863  uppskattadt  till  897,132 

rdr  rmt;  0,o.i4  qvadratmil  äro  vatten. 
Folknummern,  som  1810  var  838,  hade 
1850  höjt  sig  till  1,115,  men  hade  år 

1864  nedgått  till  1,092.  Barnaunder- 
visningen besörjes  uti  en  af  gr.  E.  A. 

von  Lantingshausen  till  Sundbvvik  stiftad 

skola  uti  en  stor  lokal,  med  tillhörande 

trädgårdsjord.  Sockenbibliothek  finnes. 
—  Socknen,  som  med  Råby  utgör  ett 
konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen, 
är  vid  hela  Mälarkusten  såsom  vanligt 
bergig,  med  undantag  af  den  vestra 
kusten,  som  omkring  den  långa  och 
smala  Brobyviken  företer  en  slät  och 
jemn  strandbygd;  den  nordöstra  delen 
är  i  allmänhet  jeran,  med  om^exlande 
slätter  och  mindre  kullar  samt  några 
högst  obetydliga  vattendrag,  som  aftlyta 

i  Wäsby viken ;  socknens  vestra  del  före- 
ter samma  omvexling,  men  eger  några 

större  vattendrag  med  aflopp  dels  i  Bro- 
byviken, dels  strax  vester  om  Qvick- 

sund;  i  söder  finner  man  en  betydlig 
skogstrakt  med  branta  bergåsar  och  höga 
toppar,  bland  hvilka  Qvarnhäll  höjer  sig 
till  den  i  dessa  trakter  ovanliga  höjden 
af  nära  300  fot  och  från  hvars  spets 
man  lärer  kunna  se  fem  städer  och  20 

kyrkor.  I  det  inre  af  socknen  ådrager 
sig  den  s.  k.  Tumboåsen  uppmärksamhet. 

Denna  sandås  är  egentligen  en  fortsätt- 
ning af  en  dylik,  som  i  Westmanland 

åtföljer  Kolbäcks-ån  och  går  ända  ned 
till  Qvicksund,  der  den  sänker  sig  under 
Mälarens  vatten,  men  på  andra  sidan 
åter  höjer  sig  och  här,  i  Tumbo,  först 
går  åt  söder,  sedan  böjer  sig  åt  sydost 
och  ingår  i  Thorshälla  socken,  för  det 
mesta  på  begge  sidor  omgifven  af  jerana 

och  bördiga  slätter.  —  Rådande  jord- 
månen i  orten  är  lera,  ehuru  ofta  sand- 

blandad,  samt  mojord.  Åkerbruk  och 

något  fiske  äro  hufvudnäringar.  En  lands- 
väg går  ifrån  Qvicksunds  färja  mot  söder 

förbi  kyrkan  och  derefter  mot  sydost 

och  öster  till  Thorshälla,  alltjemt  föl- 
jande den  ofvannämnde  sandåsen;  strax 

söder  om  kyrkan  delar  sig  landsvägen, 
så  att  den  äfven  leder  åt  vester  till 

Torpa  socken  och  Kungsör. 
Kyrkan,  af  gråsten,  är  gammal,  med 

ett  högt  torn,  genom  sitt  byggnadssätt 
hänvisande  på  katholska  anor  af  olika 

åldrar,  ehuru  numera  genom  flera  repa- 
rationer betydligen  förändrad;  ovisst  dock 

om  det  är  densamma,  som  namnes  i 
flera  gamla  handlingar  från  åren  1314, 

1329,  1335  m.  fl.  Kyrkan  gömmer  äf- 
ven gamla  minnen,  såsom  runstenar  m.  m., 

dels  äfven  minnen  från  nyare  tider,  så- 
som epitafier    öfver    ättlingar  af  slägten 
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Ribbing  till  Österby.  Här  ligger  be- 
grafvcn  lagman  Adelstjerna,  död  1735, 

^J.  fl.  Af  andra  älderdoinsminncn  i  sock- 

nen nämnas  spär  efter  en  borg  pu  Jiog- 
stensbergct  i  södra  deleu.  Tumbo  äs 
har  förr  varit  häradets  tingsställe,  och 
iinnu  finnas  här  utfärdade  rättshandlin- 

gar; utniärkcs  ock  af  en  miingd  ätte- 
högar. 

Dun  stora  egendomen  'Su/idbi/viL; 

med  sina  underlvdandc  hemman,  till- 
sammans omkring  21  mantal,  derildancl 

Uyiål/y,  Oäterhy,  m.  H.,  ligger  i  denna 
socken.  Dessutom  märkas:  Sinörkulla, 

1  mtl,  pastors-boställe;  Tumboås,  kom- 
minister-bostiUle ;  Berga,  1  Vg  mtl,  läns- 

mans-boställe; \Ve,^terhy,  '2  mtl,  kapitens- 
boställc ;  Giinnart:k(ir,  I  ','2  ̂ ^'1  säteri, 
med  ' ',  ra  och  rör  Tjärtorp,  eges  undei- 
Holmen  i  Thorshälla;  ̂ fälhalnmar,  1  mtl 

krono,  fänriks-boställe;  Smedbi/,  1  mtl 

skiitte;  iSdrby,  '2  mtl  frälse;  Ojihujeby, 
'/.,  mtl  krono,  militiic-boställe ;  Husby, 
Löfsta,  Broby,  ̂ funkhamnlar,  Smedby, 

•Skyttinge,  o.  s.   v. 

Tumbäcic,  ett  frälse-säteri  af  1  mtl 

uti  Skaraborgs  län,  Gustaf  Adolfs  soc- 
ken af  Wartofta  härad,  med  vackert 

läge  utmed  landsvägen  mellan  Sveds  och 

Bränniuge  gästgifvaregårdar,  omgifvet  pa 

3:ne  sidor  af  herrliga  löfängar,  trädgår- 
dar och  åkerfält  samt  å  andra  sidan  af 

den  vackra  sjön  Wettern,  pä  gränsen 

mot  Habo  socken,  I'' '4  mil  från  Jönkö- 
ping och  ̂ 4  mil  frän  Habo  jernvägs- 

station;  är  bebygdt  med  en  rymlig  man- 

byggnad jemte  '2:ne  tlyglar  och  2  la- 
dugårdar, hvaraf  den  ena  får  ständig 

tillgång  pä  källvatten  af  en  genom  den- 
samma rinnande  bäck,  som  äfven  drifver 

ett  tröskverk  och  en  linbråksinrättning; 
dessutom  tinnas  der,  sedan  år  1838,  ett 

tinbladigt  sågverk,  hvarå  årligen  afver- 
kas  1,000  tolfter  sågblock,  samt  qvarn- 

byggnad  med  2:ne  grofmälds-stenar  och 
siktqvarn;  laxfiske  i  förutnämnda  bäck 
samt  i  Glvarnkulla  å. 

Tumbäcks  säteri  tillhörde  år  1830 

kapten  J.  Ehrenprcus,  utgjorde  år  1863 
med  i  sambruk  varande  3  mtl  frälse, 

'  .,  mtl  skatte.  Tumbäcks  bränueri  och 

manufakturverk,  samt  underlydande  '/.^ 
frälse  Simonstorp  med  tegelbruk  och  V4 
skatte  Dahlen  med  enbladig  såg,  ett 

gods,  tillhörigt  hr  A.  W.  Berglund,  och 

med  en  areal  af  3,506  tid  7  kpl.,  hvaraf 

c:a  2,000  tid  skog;  åkerjorden  är  ler- 
ocli  sandmylla.  Utsäde  338  t:r,  hvarat 

150  t:r  potates;  vinterfödda  kreatur: 
13  hästar,  120  boskapskreatur  och  130 
får.  —  Säteritt  är  ensamt  taxeradt  till 
50,000  rdr  rmt. 

Turaleberg,  ett  hälft  mtl  fr.-säteri 
i  Essunga  xicken  af  Barne  härad  och 

Skaraborgs  län,  med  nödtorftig  löfskog 

ocli  bete  på  en  kronopark,  var  är  1863 
skittadt  i  4  delar,  hvaraf  den  största,  på 

7i8   mtl,   var  taxerad  till  16,000  rdr. 

Tummarp,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 

Elfsborgs  lim,  Kölaby  socken  af  Red- 

vägs  härad,  omkring  2  mil  från  Ulrice- 
hamn, nära  Atran;  har  år  1.S16  tillhört 

kronobefallnnigsman  Torins  enka,  1863 
landtbrukaren  C.  (j.  llindriksson,  som 

tillökt  jordbruket  betydligt;  nuvarande 
egaren  är  Per  Andersson.  Säteriet,  hvars 

åkerjord  består  af  sandblandad  mylla,  och 
räknas  blaud  den  bäst  skötta  inom  Red- 

vägs  härad,  är  taxeradt  till  15,000  rdr; 

till  godset  höra  V/.,  mtl  fr.,  säg,  brän- 
nevi  samt  Broqvarn.  På  egorna  gå  2:ne 

lägre  åiiudåsar,  der  egaren  under  gjorda 

odlingar  påträffat  ättehögar  med  dyli- 
kas  vanliga  innehåll  samt  grafvar  med 

obrända  lik,  jemte  svärdfäste  och  strids- 
yxor, troligen  från  Folkungarnes,  äfven 

till  dessa  landamären  sig  sträckande  in- 
bördes strider. 

Tummeihed,  fordom  Thumla  eller 

Tlnanlaheid,i,  en  dal  pä  vestra  stranden 

af  ön  Hisingen,  hörande  till  Thorslunda 

socken  af  Göteborgs-  och  Bohuslän,  ge- 
nomskuren af  ett  litet  vattendrag,  nam- 

nes af  Sturleson  i  Harald  Hårdrådes 

saga,  kap.  62.  Det  var  hit  nämnde 
konung  år  1062  stämt  danska  konungen 
Sven  Ulfsson,  för  att  med  svärdslag  få 

afgjordt,  hvilken  af  dem  skulle  besitta 
Danmarks  och  Norges  throner,  och  der 

han,  i  fåfäng  väntan  på  sin  vederdelo- 
man,  mönstrade    sin   medförda    krigshär. 

Tummelsta,  ett  gods  i  Arila  socken 

af  Oster-Rekarnes  härad  och  Nyköpings 
län,  beläget  1 V4  mil  från  Eskilstuna, 
2  mil  från  Thorshälla,  ej  långt  från 

sockenkyrkan  vid  sjön  Borsten;  består 

utom  frälse-säteriet  Tummelsta,  1  mtl, 
med  2V4  mtl  rå  och  rör,  af  2V4  mtl 

frälse  Stenby  och  Stenbytorp.  Egendo- 
mens areal  utgör,    enligt   uppgift,   1,972 
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tid,  deraf  154  tid  backar,  samt  har  un- 
der eget  bruk  148  tid  ak  er,  124  tid 

Äng,  dels  naturlig,  dels  artificiel,  med  en 
årlig  höafkastning  af  400  ä  450  parlass, 

301"  tid  hagraark,  836  tid  skog,  hvar- förutom  omkring  40  tid  odlingsmark 
finnes.  Ärliga  utsädet  uppgifves  till  10  t:r 

hvete,  32  t:r  råg,  17  t:r  hafre,  2^/.  t:r 
korn,  5  t:r  blandsäd,  o.  s.  v. 

Under  godset  lyda  5  bondehemman 
med  omkring  240  tids  areal  (deraf  dock 
ingen  skog),  hvilka  till  egendomen  utgöra 
dels  någon  säd,  dels  dagsverken  och 
forsling  m.  m.  Åtta  torp  finnas,  hvilka 

utgöra  mans-  och  qvinnodagsverken,  m.  m. 
De  ̂ 'inte^födda  kreaturens  antal  uppgif- 
vas  till  40  st.  kor,  13  par  oxar,  6  hästar, 

14  ungnöt  och  30  far.  —  Corps  de  lo- 
gis innehåller  5  rum  jemte  2  flyglar  med 

6  rum  och  en  särskild  byggnad  för  stat- 
folk; öfriga  byggnader  äro:  ladugård,  stall, 

farhus,  logar  och  lador  med  rymliga  fo- 
derskullar, redskapslider,  smedja  m.  m. 

alla  täckta  med  tegeltak;  ett  tröskverk 
finnes,  med  gröpqvaru.  Dessutom  hör 
till  egendomen  fisket  i  två  sjöar.  En 

mindre  trädgård  med  genomlöpande  vat- 
ten omger  mangårdsbyggnaden.  Taxe- 

ringsvärdet är  105,000  rdr,  hvaraf  40,000 
rdr  för  säteriet.  Egendomen  har  sedan 

slutet  af  1500-talet  tillhört  först  slägten 
Oxenstjerna  till  Piholm,  sedan  Natt  och 
Dag  till  Göksholm,  vidare  slägterna  Sparre, 

Wachtmeister,  Wattrang  och  Klinkow- 
ström,  hvilka  alla  derjemte  innehaft  sä- 

teriet Rinkesta  i  samma  församling.  I 

början  af  detta  århundrade  tillhörde  god- 
set kommerserådet  Galéen.  Nuvarande 

egare  är  auditören  Alexander  Lagergren, 

härstammande  från  kyrkoherden  i  Hä- 
radshammar Laurentius  Laurinus. 

Tuna,  en  socken  i  Jönåkers  härad 

af  Nyköpings  län,  utgör  tillika  med 

Bergshammar  och  Tunaberg  ett  konsi- 

storielt  pastorat  ;  f"  2:dra  klassen;  den 
sistnämnda  socknen,  nu  den  större  och 

folkrikare,  har  fordom  (till  1626)  ut- 
gjort en  del  af  moderförsamlingen.  Denna 

socken,  som,  med  en  sträckning  i  norr 
och  söder  af  1  mil  och  en  bredd  af 

','(,  till  •''/g  mil,  omfattar  en  areal  af 
10,946  tid,  hvaraf  671  tid  vatten,  med 

24 7«  mantal,  deraf  13' «  skatte,  2^/^ 
krono,  8'/^  frälse,  beboddes  år  1810  af 
693,  1865  af  995   personer.     År  1863 

utgjorde  taxeringsvärdet  657,120  rdr. 
—  Socknen  genomflytes  från  vester  till 
öster  af  Wirån,  hvilken  kommer  från 
Kolmården  och  utfaller  något  söder  om 

Nyköpings-åns  utlopp,  samt  härstädes 
omgifves  af  jemna,  bördiga  och  odlade 
stränder,  hvilka  dock  i  vestra  delen  äro 

sidländta.  Södra  delen  af  socknen  ge- 
nomstrykes  af  en  omkring  250  fot  hög 
bergås,  här  och  der  genombruten  af  små 
vattendrag,  med  branta  stupningar  mot 
norr,  ocholändig  på  sin  södra  sluttning,  der 

jemväl  ett  vattendrag,  Gälkhyttedammar- 
nes,  flyter  fram.  Socknens  norra  del  är 
äfven  temligen  högländig,  omgifven  af 

skogsmarker,  men  med  jemna  och  od- 
lade bygder.  I  Wirådalen  är  den  rå- 
dande jordmånen  lera,  i  sidodalarne  ler- 
mylla och  för  öfrigt  mojord. 

Kyrkan,  belägen  IV4  mil  vester  om 
Nyköping,  liggeri? vid  stora  landsvägen, 
som  i  vestlig  rigtning  leder  öfver  Kol- 

mården till  Östergötland.  Den  är  en 

uråldrig  byggnad,  uppförd  dels  af  grå- 
sten, dels  af  tegelsten,  i  götisk  stil,  men 

utan  torn;  vissa  delar  af  densamma  anses 
härstamma  ända  från  1100-talet.  Barna- 

undervisningen besörjes  i  en  fast  skola, 
gemensam  för  Tuna  och  Bergshammar; 
det  ganska  ansenliga  skolhuset  är  beläget 
vid  landsvägen,  midt  emellan  de  begge 
kyrkorna.  Till  en  betydlig  del  är  skolan 
grundad  på  donationer  af  framl.  prosten 
H.  Nylén.  Den  förnämsta  gården  i 
socknen  är  säteriet  Berga  med  4  mtl 

underlydande,  på  sitt  ställe  omnämndt. 
Under  Aby  herregård  i  Bergshammar 

lyder  härstädes  ''/^  mtl  Hagby,  skatte 
sedan  1796;  under  Näs  i  Barbo  lyder 

Vo  mtl.  Vid  Fada,  '/.^  mtl  skatte,  an- 
lades 1627  en  masugn  af  brödeme  De 

Besche,  hvilka  till  detta  oeh  Näfveqvarns 

verk  med  flera  hemman  fingo  besittnings- 
rätt; masugnen  nedlades  dock  snart  och 

brödernas  vackra  planer  om  kanaler  och 
storartade  anläggningar  kommo  aldrig 
till  verkställighet.  Pä  detta  ställe  finnes 
nu  såg  och  qvarn  med  5  par  stenar; 

gården  lyder,  jemte  2  mantal,  under 
Näfveqvam  i  Tunaberg. 

Bland  andra  gårdar  må  nämnas: 

Tuna,  1  mtl,  pastors-boställe;  Annerbäck, 

*/2  mtl,  jägmästare-boställe  och  'Vo  mtl 
skatte;  Gummersta,  1  mtl;  Hjermesta, 
1  mtl   skatte,    med  7i2  ̂ ^^  Mälby  och 
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'  .,  Ifagersta,  bildande  tills,  ett  gods; 
Puls  torp,  1  mtl;  ̂ /^  mtl  Jorjerstad,  '/o 
Pillhyttan,  1  Sörby,  '/^  Tidkehyttan,  1 
Uttervik,  äro   inilitine-luMnnian. 

Tuna,  en  socken  i  Kalmar  län,  af 
hvilken  största  delen,  innefattande  l,i;7!i 

qv.-mil  land  (=  38,695  tid  =  216,692 
qv.-ref)  och  0,i5o  qv.-mil  vatten,  allt  fiii- 
deladt  på  29 '/^  mtl,  deraf  SV^  sk.,  2 
kr.,  IS''/^  fr.,  tillhör  Tiinaljins  hrirad, 
men  en  mindre  del,  nndcr  namn  af  Tuna 

skate,  sedan  1858  hit  tillagd  från  Frö- 

dinge  socken  och  innefattande  (),j-:!  qv.- 
mil  land  samt  0,'>u  vatten,  fördelade  på 
7  mtl  (förmedl.  från  14),  deraf  47g  sk., 

2 '/g  fr.,  ännu  lyda  under  Sevedes  härads- 
rätts domvärjo.  Socknen,  hvars  liingd 

är  SVo  mil  och  bredd  omkring  1  mil, 

ligger  2'/4  mil  frun  Wimmerby,  4'/, 
mil  från  Westervik,  5  mil  från  Oscars- 

hamn, 3V4  mil  frän  Figeholms  köping, 
omgifven  i  norr  och  öster  af  Frödinge 
och  Hjorteds  socknar,  i  söder  af  Christ- 
dala  socken;  är  uppfylld  af  berg,  en  del 
sjTiliga,  men  öfriga  dolda  under  jordytan, 
så  att  alla  afdikningar  .äro  besvärliga; 

marken  stenbunden  och  öfverallt  genom- 
skuren af  en  mängd  sjöar,  hvarimellan 

flyta  smärre  åar  och  bäckar,  som  raer- 
ändels  omgifvas  af  föga  fruktbara  kärr, 
till  en  del  uthuggna  skogar,  och  torra 
ljungmarker.  Jordmånen,  för  det  mesta 
sandmylla  med  klappersten,  någorlunda 
gifvande;  7*  ff  socknen,  efter  hemman- 

talet, har  god  lerjord.  Näringar  äro:  åker- 
bruk, boskapsskötsel  och  ännu  nägon  af- 

verkning  af  socknens  fordom  l)etydliga 
skogar  genom  sågning  och  kolning,  ehuru 
de  numera  äro  nästan  alldeles  utödda;  han- 
da.slöjd  idkas  blott  till  husbehof  Af  .span- 
mål  och  potates  afyttras  något.  Af  verk 

finnas:  1  färgeri,  1  garfveri,  1  krukma- 
keri, 1  ång])ränneri,  1  oljeslageri,  2  te- 

gelbruk, 1  pappersbruk,  2  pottaskebruk, 
4  tullmjölqvarnar,  och  sågar  nästan  vid 
hvarje  hemman.  All  fast  egendom  tax. 
1863  till  1,850,940  rdr  rmt. 

Socknen,  som  år  1805  beboddes  af 

1,930  och  1863  af  3,062  personer,  deraf 
577  inom  skaten,  utgör  ensamt  för  sig 
ett  till  egaren  af  Tuna  säteri  patronelt 
pastorat  af  3:dje  klassen,  hörande  till 
Tunaläns  och  Sevedes  kontrakt  inom 

Linköpings  stift,  samt  beläget  1 1  V-,  mil  fr. 
stiftsstaden.  Kyrkan,  liggande  på  fri  och 

vacker  plats  utmed  landsvägen  mellan 
\\immerl)y  och  Oscar.shamn,  alldeles  in- 

till Tuna  säteri,  är  byggd  af  grusten 
(tillbyggd  1736),  med  ett  ifrån  grunden 
60  alnaf  högt  spetsigt  torn ;  hon  är 

utvändigt  48'/,,  alnar  läng,  20  alnar 
bred  och  7V4  alnar  hög  till  takfoten, 
men  längden  öksus  9  alnar  genom  ett 
tillbygdt  halfrundt  chor.  Sakristian,  af 
sten,  är  byggd  vid  kyrkans  norra  sida; 
i  choret  finnes  ett  vackert  epithaphium 
af  svart  och  hvit  marmor  och  med  min- 

nesteckning på  latin  samt  svenska  af 
Olof  von  Dalin  öfver  fru  Wendela  Ham- 

marskjöld, så  lydande: 

»Vandrare   lys   dig   ntaf  ett  ljus,  som  lyste  pä 

jorden, Märk  dess  saknad  utaf  de  få  sannfärdiga  orden, 
Vittne  de  om  ett  ljus,    fru   Wendela  Hammar- 

skjöld bära, 
Ljus,  som  brunnit  af  nit  för  heliga  Skaparens 

ära, 

Ljus,    som    brunnit    med    glans,    sin   slägt  till 
heder  och  bästa, 

Ljus,    som  brunnit  af  hog,    att  hjelpa  sin  fat- 
tiga nästa, 

Ljus,  hvars  hjelprika  sken    vSrt   rikes  ungdom ma  lofva, 

Dem    hon    pri^ligcn    hjelpt    med   en   evärdelig 

gafva; Ljus,    som,    ändtelig    släckt,  steg  upp  till  kla- raste ljuset, 

Lemnande  veken  i  stoft  och  sorgligt  mörker  i 
huset, 

Lemnande    Ijuflig    rök,    söt    lukt    för    ärbara 
verlden. 

Rykte,  som  vårdas    och    lemnas  i  ro  för  tiden 
och  flärden.» 

Altartaflan,  föreställande  Christus  pä  kor- 
set, är,  efter  sägen,  ett  byte  frän  30-åriga 

kriget  och  skänkt  af  förbemälda  fru. 

Orgelverket  har  \'2^U  stämmor.  Prest- 
gården,  1  mtl  Ödestorp,  ligger  något 

öfver  '/,  mil  från  kyrkan.  Fattiga  under- 
hållstagares  antal  är  57.  Sockenbibliothek 
finnes.  Folkundervisningen  ])estrides  af 

2  examinerade  lärare  på  2  hufvudstatio- 
ner,  den  ena  i  skolhuset  vid  kyrkan  och 

den  andra  i  ett  1  V',  mil  derifrån  upp- 
fördt  bönehus,  hvarvid  boställshus  tinnes 

för  skolläraren;  men  vissa  tider  ambu- 
lera båda  skollärarne,  emedan  sockitcns 

längd  af  3^  .^  mil  icke  gör  det  möjligt 
för  barnen  i  en  del  byar  och  torp  att 
kunna  besöka  de  båda  stationerna:  skol- 

barnens antal  är  omkring  500.  Dess- 
utom finnes  ett  genom  frivilliga  bidrag 

särskildt  uppfördt  och  underhållet  barn- 
hem, med  en  diakonissa  från  Stockholm 
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egor  ses  en  dom- och  vid  Tuna  på 

mängd   grafliögar, 

till  forestånderska,  jemte  skola  och  upp- 
fostringsanstalt för  15  flickor.  Om  all- 

männa folkkarakteren  heter  det  i  Tuuekls 

geografi,  att  grunddraget  deri  är  välvilja, 
ärlighet,  arbetsamhet  och  välmåga  samt 
frorahet,  redlighet  och  anspråkslöshet,  i 
förening  med  manliga  och  milda  seder. 
F  o  r  n  1  e  m  n  i  n  g  a  r :  Att  orten  varit  tidigt 
bebyggd  märkes  af  flera  gårdsnamn,  men 
många  minnesmärken  finnas  dock  icke. 
A  säteriet  Wederums 

plats  med  12  stenar, 
flera  ställen  en  stor 

i  hvilka  man  funnit  sporrar,  knifvar  och 
andra  verktyg  samt  glasperlor;  dessa  fynd 

jemte  2:ne  spjut  eller  lans-spetsar  af  6 
å  7  tums  längd,  påträffade  vid  gräfning 

for  källaranläggning  uti  en  nära  Tuna- 
sjön  belägen  sandkulle,  synas  bestyrka 
traditionen  om  ett  fältslag,  som  skall 

stått  vid  Ross-slätt,  icke  långt  från  Tu- 
nagården,  och  gifvit  slätten  dess  namn. 

På  Qvetteberget  å  Krokarps  och  Borjer- 
skans  å  Cronobergs  egor,  finnas  på  ett 
par  branta  berg  obetydliga  qvarlefvor  af 
gamla  befästningar,  såsom  det  säges,  från 
Dackefejden.  Afven  här  förekommer  den 
på  så  många  ställen  i  vårt  land  gängse 

sägnen  om  "den  stora  döden",  som  bort- 
ryckte allt  folket  utom  en  gosse  och  en 

flicka,  i  tvenne  högt  belägna  byar,  och 
från  hvilka  socknen  sedan  återbefolka- 
des;  sagan  vet  äfveu  att  omtala  en  jätte 
Stubbe,  hvars  s.  k.  säng,  en  mycket  stor 
sten  i  sängforra,  synes  utmed  landsvägen, 
och  en  annan  jätte  Ole,  genom  slag  af 
en  invigd  hammare  instängd  i  ett  berg, 
Olesmo,    invid    Tuna.   —  Af  hemmanen 
äro  8  mantal    säterier,     1  '/ och 

ror, 

12"',  4  frälse,  12'^  g  skatte  och  2  mtl  bostäl- 
len. —  Egendomar:  säterierna  Tuna, 

Wederum,  Syserum,  som  köptes  1785 
af  öfverkammarherren,  grefve  Carl  Gustaf 
Piper,  och  bortskänktes  af  honom  1800, 
för  flera  års  trogna  tjenster,  till  mag. 
doc.  Mårten  Meurling,  samt  Kulltorp  se 
dessa  artiklar.  Välbyggda  mindre  gårdar: 

'g  mtl  frälse  Grönlid,  som,  utan  några 
verk  och  inrättningar,  tax.  till  110,000 
rdr  rmt,  med  stor  egovidd  och  mycket 

betydliga  raossodlingar  samt  .sjösänknin- 
gar, tillh.  brukspatron  J.  Tillberg;  Hol- 

fretorp  och  Wånglmlt,  militiae-bostäl- 
len;  Smedserum  1  frälse;  pottaskebruk 
vid    Pipetorp,    Skälsebo    och     Ytternäa. 

I  Tuna  skate  märkas,  egendomarne  Hö- 
kefors och  säteriet  Näs  samt  Carlsfors 

pappersliruk  och  Mört  fors  kopparverk; 
hemman  äro:  Brötsla,  Fjälster,  Hällerum, 

Hor/fan,  Källerberg,  Odensvalehult,  Röd- 
slatorp  och  Ostraludt.  —  Adress:  Wim- merby. 

Tuiia,  ett  frälse-säteri  om  2  mtl,  uti 
förutbeskrifna  socken,  vackert  beläget  vid 
kyrkiin,  2  mil  frän  Wimmerby,  6  mil 
från  Westervik  och  12  mil  från  Kalmar 

stad,  anses  i  hednatiden  varit  säte  för 

någon  höfding;  har  egts  af  riksförestånda- 
ren Thorkel  Knutsson,  sedenn.  på  1400- 

talet  lydt  under  Linköpings  domkyrka, 
men  troligen  af  (justaf  I  blifvit  indraget 

till  kronan;  ty  i  början  af  IGOO-talet 
donerades  det  jemte  flera  andra  gårdar 

af  konung  Carl  IX  åt  den  tappre  ståt- 
hållaren på  Oland  Peder  Michelsson  Ham- 

marsköld vid  dennes  adlande  den  6  Juli 

IGIO,  och  har,  utan  att  vara  fideikom- 
miss, alltsedan  förblifvit  inom  slägten. 

Tuna  gods  uppgifves  dock  af  Croelius 
blifvit  gjordt  till  fideikommiss  af  öfv. 
Åke  Hammarsköld  för  brorsonen  Carl 

Gustaf,  under  det  andra  brorsonen  Mi- 
chael  erhöll  Wirbo;  varande  testamentet 

dateradt  den  11  Sept.  1765.  Närva- 
rande innehafvare  af  godset  är  kapten 

C.  L.  Hammarsköld,  född  1807  och  gift 
med  Beata  Maria  Tham.  På  1740-talet 

uppfördes  vid  säteriet  af  förutnämnda 
Ake  H — d  en  af  de  förnämsta  byggnader 
inom  länet,  »hvilken  på  samma  gång  den 

befordrar  beqvämlighet,  tillika  är  ange- 
näm för  ögat."  Ar  1863  uppfördes  vid 

gården  prydlig  manbyggnad,  af  trä  och 
reveterad;  den  omgifves  af  vackra  alléer 
af  lönn,  alm,  asp  och  rönn;  trädgården 

innehåller  dyrl^ara  fruktträd  och  orange- 
rier;  ett  bibliothek  finnes  om  1,200  vo- 

lymer. Afven  torde  förtjena  omnämnas, 
att  en  sondotter  till  slägtens  stamfader, 
fru  Wendela  Hammarsköld  vid  sin  död 

på  Tuna  1729  upprättade  ett  stipen- 
dium till  en  fattig  studerandes  underhåll 

i  Uppsala;  angående  detsamma  se  Crcelii 
beskrifuing  öfver  Tunaläns,  Sevedes  och 

Aspelands  härader,  sid.  261 — 267. 
Af  de  många  underlydande  hem- 

man, som  år  1818  ännu  utgjorde  11% 

mantal,  återstå  nu  endast  1  'A,  mtl  och 
18  torp;  ego  vidden  antages  vara  cirka 
2,200  tunnland,  deraf  till  gården  brukas 
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!  "20  tunnl.  åker,  IGO  tunnl.  iiiig;  på 
joina  finnas  finbladig  såg  och  rajölqvarn 

lur  3  par  stenar.  Sjelfva  säteriet  var 

i  18G3  års  bevillning-  åsätt  ett  värde  af 
100,000  rdr  rmt. 

Tuna,  socken  uti  Helsingland,  Forssa 

liiirad  och  Getleborgs  län;  areal  l,().-):i  qv.- 
mil  elkr  24,370  tid  (=  86,441  qv.ref); 

tiO^=^  mtl,  deraf  54',;  skatte,  5.^;]  krono; 
omkring  1,590  inbyggare.  Markenär  i  all- 

mänhet jemn;  här  märkes  dock  Tuna- 
berget;  Tuna  elf  genomflyter  socknen; 

de  flesta  hemman  ega  nödtortlig  skog, 
några  ha  alls  ingen.  Taxeringsvärdet: 

901,700  rdr  rmt.  —  Socknen,  ett  konsi- 
storielt  pastorat  af  2:dra  klassen,  inom 

Uppsala  stift,  25%  mil  från  Uppsala, 

har  kyrka,  uppförd  på  byarne  Hudiks 

och  Wallens  egor,  ̂ .g  mil  från  Hudiks- 
vall. Här  hölls  biskopsvisitation  af  biskop 

Birger  1374.  Enligt  kongl.  brcf  af  1612 

erhöll  socknen  åter  sin  prestgård,  på 
hvars  egor  en  kungsladugård  var  påbörjad 
att  uppföras.  Undervisning  meddelas  i 
1  flyttande  och  2  roteskolor.  Nya  vägar 

anlades  på  1840-talet  medelst  statsan- 

slag. Af  hithörande  öar  må  nämnas  6rat'Aer- 
ön,  med  fiske.  Åtskilliga  byar  äro  härifrån 

afsöndrade  och  förenade  med  Rogsta. 

Prestgården,  ',  j,  mtl;  (V-,  mtl  Åvih  med 
skeppsvarf  Under  Ötrömbacka  bruk  lyda 

%l  mtl  Hasta,  med  lastageplats,  jemte  ,', ] 
mtl  Fläsbro;  ̂ l,j  mtl  &{  Ullsätter  ̂ gea  ai 

Hudiksvalls  stad;  Horneå  qvarn  och  säg. 

Tuna,  socken  uti  Medelpad  af  Wester- 
Norrlands  län,  belägen  43  mil  norr  om 
Stockholm  och  2  mil  från  Sundsvall, 

omfattar  på  en  längd  af  2^'^  mil  och  en 

bredd  af  1 '  .,  mil  en  egorvmd  af  43,029 
tid,  hvaraf  4,330  tid  inegor,  35,530  tid 

skogs-  och  utmark  samt  3,169  tid  vatten. 
Socknens  namn,  Tuna,  härleder  sig  från 

det  fornsvenska  ordet  Tun  (inhägnad 

plats),  troligen  från  den  af  berg  och  höjder 

omgärdade  dal,  som  utgör  dess  egentliga 

öppna  slätt;  socknens  höga  ålder  bevitt- 
nas af  den  mängd  ättehögar,  stenkummel 

och  oflerlundar,  som  finnas  spridda  öfver- 
allt,  isynnerhet  i  närheten  af  Ljunga  elf 

Största  sjöar  äro  Marmen  samt  Rännö-, 

Lång-  och  Qvällsjöarne.  Längs  en  stor 
dal  och  mellan  kullar  och  berg  slingrar 
sig  den  vackra  Ljungan,  som  här  antar 
namnet  Tuna  elf,  hvilken  är  under  sin 

rubrik  särskildt    anförd;    men  som    den 

verksamt  ingriper  i  socknens  ekonomiska 
och  merkantila  förhållanden,  må  här  vi- 

dare dess  naturliga  beskaifenhet  fram- 
hållas. En  åttondels  mil  nedom  sitt 

inflöde  i  Tuna  socken  bildar  densamma 

den  första  forssen  Oro/orsen  och  längre 

ned  A'^lcallböJde/orsen ;  mellan  tvärbranta 
klippstränder  frambrusar  den  der  med 

en  sänkning  af  2  ä  300  alnar,  samt  bil- 
dar längre  ned  Matforsen,  ett  af  de 

djerfvare  vattenfallen  i  denna  elf,  som 

vid  Wifsta  by  och  egendomen  Wii  gör 
sitt  sista  anmärkningsvärdare  full  inom 
socknen.  I  alla  forsar  finnas  ypperliga 

laxfisken.  Socknen  är  rik  på  naturskön- 
heter i  förening  med  konstens  smak 

och  idoghetens  friska  lif;  så  ser  man 

från  en  liten  bergås  ofvan  Wattjoms  gäst- 
gifvaregård  i  fonden  och  på  högra  sidan 

skogar  och  sädesfält,  kullar  och  bergs- 

klippor, till  venster,  nära  fondpartiet,  Mat- 
forss  bruk  med  sina  välbyggda  bonings- 

hus, smedjan,  kolhusen,  de  tvenne  ståtliga 

såghusen  med  alla  sina  tillhörande  bygg- 
nader af  bonunar,  vattenrännor,  damm- 

luckor, den  präktiga  bran  öfver  elfven, 

samt  slutligen  den  förutnämnda  hvit- 
skummande  Matforssen.  Mest  storartad 

är  dock  taflan  som  utbreder  sig  från 

höjden  ofvan  kyrkan. 

Rådande  jordmån  är  dy-lera,  och  en- 
dast i  Skjöle  och  Myssjö  byar  någon 

sandblandad  mjäla.  Af  här  sällsynta  väx- 
ter förekomma  vild  hassel  och  humble; 

af  planterade  och  trädgärdsträn  märkas 

körsbärs-  och  äppelträd,  samt  plommon- 
träd, hvaraf  dock  endast  12  st.  finnas. 

Af  ovanligare  djurarter  må  nämnas  den 
sedan  1848  hit  inkomna  skeppsråttan, 
som  åstadkommer  stor  skada.  Helso- 

källor finnas  på  Angoms  område  vid 
stranden  af  Tuna  elf,  ofvanora  Matfors 

bruk,  samt  å  Allsta  egor;  s.  k.  kallkällor 
förekomma  i  mängd,  och  biand  dessa 

förtjenar  omnämnas  en  å  Åkersta  egor, 
som  förser  hela  Matforss  bruks-  och  Åker- 

sta arbetspersonal  med  vatten  hela  året 
om.  Klimatet  är  mildt,  så  att  man, 

t.  o.  m.  i  November  månad,  vid  Åker- 

sta egendom  (bebyggd  1832),  haft  för 

andra    gången    blommande    äppelträd.  *) 

*)  Methodeu,  som  här  blifvit  använd  till  trä- 
dens bevarande  för  frostskada  om  våren,  är 

följande:  att  under  stränsraste  kölden  skotta 
snön  från  trädens  stammar,  och,  sedan  marken 
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Folkmängden,  som  år  1810  var  1,134, 
år  1860:  1,664,  hvaraf  1,104  arbetade 
vid  socknens  hufviuhiiiring,  åkerbruk,  222 
sysselsatte  sig  med  binäringar,  samt  335 
voro  barn,  uppgick  år  1865  till  2,185 

personer. 
I  folkets  Ivnne  visar  sig  ett  stort 

sjelfiortroeude,  för  öfrigt  idoghet  i  ar- 
betet, gästfrihet  samt  välgörenhet  och 

fördragsamhet  mot  fattiga.  Beträffande 

boningshusen,  har  största  delen  af  all- 
mogen sina  beqväma,  tapetserade  rum, 

med  tackjernshällar  i  köksspiseln  och 
glaserade  kakelugnar.  Bland  plägseder 
må  omnämnas  det  här  brukliga  sättet 
att  fria.  På  en  Lördagsqväll  smyger  den 
förälskade  bonden  sig  till  sin  kärestas 
tjäU  och  dröjer  i  stum  förtjusning  hos 
henne  till  midnatt.  När  han  går,  lemnar 
han  sitt  bästa  fickur  qvar.  Lördagsqvällen 
derpå  infinner  han  sig  ånyo.  Hänger 
då  uret  ofvan  flickans  säng,  uppdraget 
och  i  gång,  då  vet  han  livad  klockan 
är  slagen,  då  ser  han,  att  hans  böjelse 
funnit  gensvar  i  hennes  hjerta  och  att 
saken  har  varit  före.  Men  pickar  ej 
hans  klocka  öfver  flickans  säng,  utan 
ligger  ouppdragen  på  en  stol  eller  ett 
bord,  så  tar  han  den  åter  och  går  mod- 

fälld derifrån,  väl  vetande,  att  saken 
äfven  då  varit  före. 

Hemmantalet  är  32  j  4  mtl.  —  I  af- 
seende  på  godheten  af  olika  beskattade 
hemman  rader  stor  skillnad;  alla  hem- 

man utefter  stränderna  af  Ljunga  elf 

äro  högst  uppskattade,  allt  med  hänse- 
ende till  de  förmåner  af  laxfisket,  hvilka, 

den  tiden  nuvarande  skattläggning  för- 
siggick, i  ymnighet  förefunnos.  Men 

efter  elfvens  upprensning  år  1819  på  sta- 
tens bekostnad  förändrades  flodens  lopp; 

den  tidens  fiskbyggnader  förstördes,  lax- 
fisket blef  mindre  indrägtigt,  men  skatten 

å  de  hemman,  som  deraf  kunnat  draga 
nytta,  stod  oförmedlad  qvar.  Socknen  är 
indelad  i   9   båtsmausrotar. 

Rörande  hufvudnäringame,  åkerbruk 
jemte    boskapsskötsel,    luå    nämnas,    att 

omkring  dem  vä!  tillfrusit,  betäcka  roten 
med  sågspån,  kolstvbb,  eller  i  brist  deraf 
spån  och  boss  från  vedbacken,  och  när  natt- 

froster icke  mer  äro  att  befara,  så  frigöras 
trädens  rötter  från  betäckningen ;  härigenom 
kanna  fruktträden  bringas  att  växa  på  denna 
ort  lika  väl  som  i  Uppland. 

de  äro  i  till,tagande,  hvilket  visar  sig 
deraf,  att  utsädet  har  på  50  år  ökats 
med  250  tunnor;  likvisst  anmärkes  att 
fodertillgången  och  höbolen  sällan  stå  i 
tjeuligt  förhållande  till  åkerjorden,  ithy  att 
bristen  på  gödsel  är  ganska  stor.  Tvenne 
kronoskogar  finnas.  Djupdals  och  Målsta 

allmänningar.  Bergsrörelse  idkas  vid  ̂ Jat- 
fors  bruk,  som  inrymmer  4  stångjernshär- 
dar  med  4  hamrar,  samt2knipp-  och  2  spik- 
hamrar  ;  allt  uppfördt  för  2:dra gången  1 836 
efter  undergången  eldsvåda;  koluingeu 
vid  bruket  uppgår  till  c:a  3,000  stigar. 

Den  vid  Matfors  i  början  på  1800-talet 
anlagda  tvåramiga  sågen,  inköptes  på  1 830- 
talet  af  Hrr  James  Dickson  &  Comp. 
i  Göteborg;  och  är  det  från  denna  tid, 
som  Matfors  bruk  har  fått  ett  namn  i  den 
Norrländska  handelns  annaler  och  blifvit 

det  andra  i  ordningen  (Baggböle  i  Wester- 
botteu  är  det  största).  Värdet  af  bygg- 

nader och  dammar  vid  bruket  anses  uppgå 
till  1  å  2  millioner.  För  öfrigt  finnas 
ett  färgeri,  och  tullqvamar  vid  Sköle, 
Matfors,  Hällsjö,  Myssjö  och  Rännö. 

Af  binäringar  torde  numera  jagten,  kol- 
uingeu till  bruken  samt  flottningen  i  elfven 

vara  mest  inbringande. 

Tuna,  i  äldre  tider  annex  till  Nju- 
runda  och  kallad  Dalen,  utgör  nu  med 

Attmar  ett  regalt  pastorat  af  2:dra  klas- 
sen inom  Hernösands  stift.  Kyrkan,  al 

sten,  50  alnar  lång,  25  alnar  bred,  byggdes 

1778;  tornet  uppfördes  1856 — 60.  Af 
kyrkoherdar  må  nämnas  ̂ Mag:r  Petr.  Ti- 
gerstedt,  hvilken  år  1736  författade  de  i 
sakristian  förvarade  »dödsrunorna»,  som 
äro  särdeles  sköna,  isynnerhet  de  öfver 
hans  aflidna  maka.  Barnauudervisningen 

besörjes  i  en  fast  folkskola,  |,hvartillj)ryd- 
1ig  byggnad  uppfördt  på  bekostnad  af 
den  i  socknen  födde,  numera  aflidue 
victualiehandlanden  Nordlander  i  Stock- 

holm. Derjemte  är  en  enskild  skola 
vid  Matfors  bruk.  Sockenmagasin  finnes. 
Fornminne7i  utgöras,  utom  förutnämnda 
ättehögar,  af  3  runstenar  med  inskrifter, 
samt  ett  stenkummel,  allmänneligen  kändt 

under  namn  af  »Starkodders,  eller  Röd- 
ungspiltens  graf»,  hvarvid  är  fäst  en  sägen 

om  den  store  jätten  Starkoflder,  20  al- 
nar lång  och  6  alnar  bred  mellan  ax- 

larna. En  annan  sägen  finnes  om  jätten 

MiiJd  och  jättinnan  Wyff,  samt  Lång- 

sjurået.    Ofi'erställen  och  lemningar  efter 
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uråldriga  gårdar  och  Ijorgar,  som  före- 
gifvas  varit  fvlksskonungars  säte,  äro 
äfven  upptäckta  af  fornforskarne.  som 
anse  Borgen,  numera  en  bv,  hafva  varit 

ett  konungasäte.  —  Af  socknens  27  byar 
må  näranas:  AUsta,  1'  .,  mantal  skatte, 

Wifsta,  V4  mtl,  Ohiu  '\\l  mtl,  Tuna, 
kyrkoherde-boställe,  \'\  mtl.  —  Adress: 
Sundsvall. 

Tuna,  socken  uti  Olands  härad  af 

Uppsala  län,  belägen  3''  ,,  mil  n.  o.  frän 
Upp.sala  stad,  2'  .,  mil  frän  Dannemora 
grufva;  är  i  norr  begränsad  af  Alunda 
socken,  i  söder  och  öster  af  Almunge 

samt  Faringe  socknar,  båda  af  Stock- 
holms län;  OlaiKlsån  går  här  i  en  båge 

kring  norra  gränsen  och  upptager  sjö- 
iirne  Stam-  och  Mlksjön  samt  Testen, 
hvilka  till  en  del  bilda  naturliga  gränsor 
i  norr,  öster  och  söder,  och  skulle,  i 

händelse  majors-bostället  Al  inom  Alunda 
socken  tinge  hänföras  hit,  en  naturlig 

gräns  i  vester  erhållas  af  Tåsjön.  Utom 

dessa  sjöar  finnes  yfysinge-sjön  midt  i 
socknen,  hvars  norra  del  består  af  en 

bördig,  skoglös  landsträcka,  der  åker  och 
äng  omvexla  med  mellankastade  kala 

bergshöjder  och  stenkullar;  den  södra 
delen  är  äter  mer  skogbeväxt;  men  äfven 

här  är  marken  mycket  kuperad.  Vackra- 
ste trakten  är  kring  socknens  största 

egendom  Hesselby,  på  en  höjd  vid  stran- 
den af  Stamsjön.  Jordmånen  i  norra 

delen  består  hufvudsakligen  af  styf  lera, 

i  den  öfriga  delen  af  lättare,  sandblandad 
lera;  endast  vid  Tuna  by  tinnes  en  del 

åkerjord  af  god  svartmylla.  Här,  som 

annorstädes  klagas  öfver  allmogens  bri- 

stande håg  för  de  väl  i  början  kost- 
samma, men  snart  sig  mångdubbelt  be- 
talande odlingsföretagen.  Af  egovidden, 

11,320  tid,  äro  86  hus-  ocli  trädgårds- 
tomter, 1,830  tid  åker,  2,351  äng,  6,798 

skog  och  utmark.  Utsädet,  som  år  1810 

var  561  t:r  säd,  uppgifves  år  1863  till 
775  t:r,  hvaraf  mest  korn,  samt  287  t:r 

potates.  —  Hemmantalet  är  53^  ;,  mtl, 
hvaraf  21'  „  skatte,  6  krono,  26  frälse. 
—  Till  jorden,  med  undantag  af  krono- 

hemmanen, finnas  2:ne  egare  och  40 
brukare.  Kronoutskylder  och  kommunala 

afgifter  uppgåfvos  1853  tiD  9,852  rdr. 
Polkmängden,  som  år  1810  var  993, 

uppgick  1852  till  1,033  och  1865  till 
1,100  personer. 

VII. 

Folket,  såsom  i  allmänhet  i  Uppland,  är 

af  trögt  temperament  samt  behäftadt  med 
misstänksamhet  mot  allt  hvad  herrefolk 

heter.  Hufvudnäringen  är  åkerbruket. 
Lin  odlas  till  husbehof,  hampa  alls  icke, 
humble  endast  vid  Hesselby,  der  och 

vid  prestgården,  likaledes  endast,  träd- 
och  kryddgårdsskötsel  idkas.  Ängsmarken 
afkastar  c:a  3  lass  eller  90  lU  pr  tid. 

Att  i  Saringe  by  en  åbo,  efter  verkstäldt 

laga  skifte,  företagit  betydligare  förbätt- 
ringar å  ängs-  och  betesmark,  torde 

förtjena  omnämnas.  Skogen  utgöres  af 

tall  och  gran;  på  få  ställen  förekommer 

ek;  poppel  och  lönn  vid  Hesselby  och 
prestgården.  dvarn  om  3  par  stenar 

samt  sågverk  finnas  vid  Osby.  Till  bi- 
näringanie  räknas  fiske,  biskötsel  (cirka 

40  bikupor)  samt  obetydlig  jagt;  årl. 

fångas  vanligen  10  å  12  räfvar.  Till- 
fälle till  arbetsförtjenst  erbjudes  äfven 

uti  forsling  af  bergsprodukter  för  Danne- 
mora bergslags  räkning.  —  Inkomsten  för 

utom  socknen  försålda  produkter  upp- 
gafs  1853  för  h varje  mtl  till  300  rdr. 

—  Tuna  namnes  1291,  och  utgör,  med 

Stat1)y  till  annex,  ett  konsistorielt  pasto- 
rat af  2:dra  klassen  i  Uppsala  stift.  Re- 
dan på  1300-talel  nämnas  kyrkoherdar, 

kaplaner  först  1580.  Kyrkan,  en  af  de 

äldsta  i  riket,  hållande  72 'o  fot  i 
längd,  39  fot  i  bredd,  är  uppmurad 

af  gråsten,  utvändigt  beklädd  med  tegel, 
som  fordom  varit  af  olika  färger  och  i 

åtskilliga  prydliga  facouer  infattade  i 
muren.  Bland  hennes  tillhörigheter  må 

nämnas  en  i  sednare  tider  till  oblatask  om- 

arbetad gammal  oblat-tallrik.  Barnaun- 
dervisningen bestrides  uti  en  fast  skola, 

grundad  1752  af  frälse-fogden  Hylting 
på  Lydinge.  Tingsstället  är  å  Hoberga 

gästgifvaregård,  "«  mil  från  kyrkan.  Så- 
som fornminnen  förekommer  runsten  i 

kyrkans  östra  gafvel  och  från  sednare 

tiden  en  tradition  förtäljande,  att  drott- 
ning Christina  varit  på  orrfogelsjagt  vid 

Myssinge  mossar.  Ifrån  den  betydliga 

byn  Edinge,  9*^  .j  mtl,  var  den  för  sty- 
relsen misshaglige  bondetalemannen  vid 

1660  års  riksdag,  Per  Eriksson.  —  Af 
gods  och  gårdar  märkas:  Hesselby  säteri 
med  16  mtl  underlydande,  deribland  2 

frälse-säteri  Kyttinge,  1 '  4  berustadt  sä- 
teri Wäsiarbyn.  — Borrlöfsta,  iV^  frälse- 

säteri, med  en  egovidd  af  3,050  tid,  deraf 
16 
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1,300  åker,  1,450  tid  skog.  —  Prest- 
gården,  2  intl;  —  '4  intl  i  Bärsta 
(Rörsta?)  är  komminister-boställe;  ^\  mtl 
Krogsta  trumslagare-boställe;  —  2  mtl 
Tiinaby  äro  akademie-hemman.  —  Adress: 
Uppsala  ti  Skoby. 

Tuna,  Stora,  socken  uti  Säthers-läns 
fögderi  af  Stora  Kopparbergs  län,  8  mil 
frän  Falun;  innefattar,  med  Ambergs, 
S:t  Nikolai  eller  Silfbergs  kapell,  en  areal 
af  3,9iti  qvadratmil,  hvaraf  0,2i4  vatten; 
med  293 ^._,  mtl,  täfiar  Tuua  pastorat  i 

storlek  med  månget  suveränt  fursten- 
döme  i  Tyskland,  och,  fiistän  det  i  af- 
seende  på  befolkningens  antal,  c:a  10,000, 
hvaraf  6,989  i  sjeltVa  Tuna,  ännu  står 
efter  dessa,  ökas  emellertid  folkmängden 
för  hvarje  år  alltjemt.  Oravexlande  med 
sjöar,  åar,  berg  och  ansenliga  slätter,  af 

hvilka  den  vidsträckta  rymd,  som  ut- 
breder sig  kring  kyrkan,  inneslutes  i 

öster  af  Åspebodabergen,  medan  Bisp- 
bergsklack  och  Solberget,  hägra  i  sydost 
åt  Sätersidan  samt  Walberget,  Dufnäs- 
och  Amsberg.<klack  resa  sig  mot  nordvest 
ål  Gaguef  till,  företer  landet  en  omvex- 
lande,  dock  alltid  nordisk  natur,  som 
äfven  trxckt  sin  stämpel  pä  befolkningen. 
Anda  sedan  urminnes  tider  har  denna 
socken  varit  bebodd  och  blifvit  under 

tidemas  lopp  åtskilliga  gånger  lörmin- 
skad  med  ansenliga  stycken,  som  blifvit 
lagda  till  de  kringliggande  socknarne, 
Aspeboda,  Gagnef,  Säter  och  Thorsång, 
hvarförutan  ett  af  de  derunder  lydande 

kapell-lagen,  Enbacka,  blifvit  afsöndradt 
derifrån,  under  benämningen  Gustafs  soc- 

ken, men  icke  desto  mindre  gör  Stora 
Tuna  ännu  skäl  för  sitt  namn  och  skall 

städse  häfda  drtsamnia  både  på  grund 

af  sitt  omfång,  sin  befolkning,  sin  för- 
mögenhet och  ekonomiska  vigt  och  på 

grund  af  sina  minnens  rätt,  samt  den 

del,  som  dess  inbyggare  hafva  i  det  ge- 
mensamma fäderneslandes  historia. 

Första  gången  Tuna  i  Dalom  före- 
kommer uti  historien,  är  vid  begynnelsen 

af  frihetskriget  under  Engelbrekt,  hvartill 
första  anledningen  gafs  af  den  beryktade 
bondplågaren  Jösse  Eriksson,  konung 
Erik  XIII:s  fogde  i  Westmanna  och 
Dalom,  han,  som  spände  wfyra  bönder  för 
årder  och  åtta  för  plog»,  och  som  upp- 

fann konsten  att  »röka  bönder«.  Från 

Tuna  skedde    första    uttåget  mot   bond- 

plågaren och  lyktades  så,  att  Jösse  blef 
afsatt  och  Engelbrekt  i  hans  ställe  satt 
till  höfding  i  Dalarne.  Under  de  följande 
oroliga  tiderna,  då  Carl  Knutsson  och 
Erik  Puke  täflade  med  hvarandra,  lika- 

som under  konung  Carls  strider  om  sven- 
ska kronan  med  konung  Christian,  del- 

togo  Tunamännen,  i  likhet  med  de  öfriga 
dalkarlarne,  i  de  bardalekar,  som  då  hörde 

till  ordningen  för  dagen.  Likaledes  om- 
talas Tunamännens  mannamod  och  foster- 

landskärlek under  Sturarnes  tider.  På 
Tuna  hed  samlades  ock,  sedan  Gustaf 
Wasa  redan  börjat  sitt  befrielsekrig,  de 
Dalamän,  som  under  Peder  Svensson  i 
Wibberboda  drogo  ned  till  Brunbäcks 
färja  och  der  i  det  s.  k.  »Pilkriget«  så 
illa  tilltygade  »Jutarne»,  att  de,  enligt 
den  gamla  folkvisans  ord: 
—  —  togo  alla  tiU  flygt 
Och  höUo  slikt  ömkeligt  qväd: 
»Hin  må  mera  dricka  det  porsöl  de  bryggt 

I  smedjan,  vid  Dalkarla  städ». 
Sedan  Gustaf  Wasa  ändtligen  blifvit 

vald  till  Sveriges  konimg,  fick  han  uti 
Dalaraämten,  som  under  de  långvariga 
tiderna  af  oro  lärt  sig  att  bli  allt  mer 
sjelfrådiga,  lika  stora  vedersakare  som 
han  i  dem  förut  haft  hjelpare  och  be- 
fordrare  i  sina  företsjg.  Redan  år  1525 
föranleddes  i  Dalarne  ett  oväsende  genom 

biskop  Sunnanväder  och  domprosten  Mä- 
ster Knut;  men  detta  stillades  af  kon. 

Gustaf  sjelf  vid  Tuna  landsting  i  Okt. 
samma  är.  Allvarsammare  voro  de  be- 

kanta oroligheter,  som  kort  derefter  ut- 
brusto  genom  den  s.  k.  Daljunkareu. 

Konung  Gustaf  ville  göra  Dalarne 
till  en  »stilla  och  rolig  landsände»,  ville 
hos  dess  folk  utrota  den  sjelfrådiga  an- 

dan och  hade  beslutat  att  för  framtiden 

tillintetgöra  all  upprorslystnad  derstädes. 
Han  hade  nyss  låtit  i  Uppsala  påsätta 

sig  kronan  och  tågade  genast  efter  hög- 
tidligheternas slut  derstädes,  med  den  väl 

rustade  adeln  och  krigsfolket  till  Da- 
lame.  Från  Westerås  sände  han  bref 

och  bud  dit  upp,  sägande  sig  vara  stadd 

på  väg  till  Norge;  dock  skulle  han  un- 
der sin  färd  dit  hålla  landsting  med 

allmogen  i  Tuna.  Till  detta  landsting 

stämdes  Dalallmogen  ask-onsdagen  1528,^ 
och  lofvades  äfven  dem,  som  visste  sig 

brottsliga  mot  konungen,  fri  och  säker 
lejd    till    och    frän    tinget.      Allt  folket 
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samlades    man    ur    huse    till    Tuna  hed, 

bland    dem    många,  som    varit  daljunka- 
rens  medhållarc.     Onikrin,2:  Tuna  kyrka, 

der  nu  de  väl    och    ståtligt    byggda  by- 
ames  gårdar  och    åkertegar    utbreda  sig, 
befanns  då  den  tiden  en  vidsträckt  saud- 
mo,  öfvervuxen    med  enbuskar.     Der  på 

heden  hade    bönderna    församlat  sig,  af- 
vaktande    hvad    konungen   hade  att  säga 

dem.  Det  dröjde  icke  länge  innan  konun- 
gen   kom    ridande,    klädd     i    bliinkande    , 

harnesk,   beledsagad    af    rikets   råd  samt    ; 
åtföljd  af   14,000   man    krigsfolk,  hvilka    ! 

uppställde  sig  i  en  fyrkant  omkring  bön-    '• 
derna,    under    hvilkas    ögon    kanonerna    j 
laddades.    Vid   konungens  sida  satt  Mäns    i 
Bryntesson  Lilliehök.  som  tilltalade  folket    [ 

på  konungens  vägnar.  Han  påminde  Dal- 
karlarne,   huruledes    Gustaf  förlåtit    dem 

deras  delaktighet  i  Peder    Sunnanväders    ; 
oroligheter  och  huruledes  de  då  på  Tuna    i 
hed  hade  lofvat  att  förblifva  kronan  hulda    i 

och    trogna.      Xu    hade    de    icke    desto 
mindre  slagit  sig  till  en  bedragare,   ̂ satt 
sig  upp  emot  sin    konung    oeh   stämplat    ! 
förräderi   med   norrmännen.    De  kanoner, 

som  de    sågo    framför    sig,    skulle  snart 
lägga  dera    alla   i    deras    blod,  derest  de    | 
icke    lofvade    ånger    och    bättring    samt 

derigenom  kunde  åt    sig  utverka  konun-    ; 
gens  nåd. 

De  bäfvande  dalkarlarne  började  nu 
bedja  rådsherrarne  att  liigga  sig  ut  för 
dem  hos  konungen.  Denne  befallde,  att 
de  socknar,  som  icke  låtit  förleda  sig  af 

daljunkaren,  skulle  åtskiljas  frän  de  öf- 
riga.  Dessa  utpekade  nu  villigt  huf- 
viidmännen  för  daljunkarens  uppresning, 
hvilka  strax  blefvo  af  Rådet  ställda  inför 

rätta,  till  döden  dömda  och  halshuggna 
inför  alla  de  öfrigas  ögon.  Bland  dem  \ 
befann  sig  också  en  man,  till  hvilken 
konung  Gustaf  personligen  stod  i  största 
förbindelse,  nemligen  presten  i  Svärdsjö, 
Herr  Jon,  hvilken  vänligt  emottagit  och  , 
beskyddat  honom,  då  han  sjelf  var  en 
flykting.  Att  äfven  den  fordne  vännens 
blod  måste  rinna,  injagade  hos  alla  skräck 
för  deras  lif  De  kröpo  på  sina  knän 
fram  till  den  stränge  konungen  och  an- 

ropade hans  nåd  och  förlåtelse.  Denna 
blef  dem  slutligen  lofvad,  dock  först  se- 

dan de  på  nytt  högtidligen  förbundit  sig  ' 
till  lydnad  och  hörsamhet. 

Från  de  oroliga  tiderna  efter  Gustaf  1 

"Wasas  död  förvarar  Stora  Tuna  ytterli- 
gare ett  blodigt  minne  af  en  sträng  lag- 

skipning;  dock  var  det  denna  gång  icke 
en  konung,  som  med  hårdhet  straffade 
vilseförda  undersäter;  det  var  en  upprörd 
folkmassa,  som  lemnade  fritt  lopp  åt  sina 
lidelser  och  af  fosterländsk  tillgifvenhet 
för  en  furste  på  det  grynunaste  miss- 

handlade tjenarne  hos  en  annan  furste. 
Detta  var  det  beryktade  Nä f tåget,  efter 
hvilket  sägner  finnas  och  minnesmärken 
ännu  visas  uti  ett  nedanför  kyrkan  be- 

läget träsk. 
Vägen  genom  Stora  Tuna  från  Bo- 

marsbo,  norr  om  Smedjebacken  till  Båt- 
sta.  der  man  för  första  gången  passerar 
Dalelfven,  sträcker  sig  utefter  den  ansen- 

liga längden  af  nära  fyra  svenska  mil. 
L  nder  första  stationen  af  denna  väg,  till 
Rusgårdens  gästgifveri,  har  man  från 
landsvägen  dels  närmare,  dels  fjermare 
utsigt  till  åtskilliga  sjöar,  Långalen,  Glåc- 
ken,  Björkljustern  ra.  fl.,  och  träffar  på 
andra  sidan  Rusgården  en  backig  trakt, 
som  fortsiittes  till  Östra  Silfbcrget.  På 
andra  sidan  Nikolai  kapell  går  vägen 

genom  en  vild  skogs-  och  bergstrakt. 
Der  denna  slutar,  vidtager  Rommehed, 
Dalregementets  exercisplats,  planterad 
med  snörräta  alléer,  och  öfver  Stora  Tuua- 
slätten  färdas  man  fram  till  kyrkan  ge- 

nom de  stora  byarna  Hesse  och  Stora 
Tuna,  af  hvilka  den  sistnämnda,  med 
gästgifveriet  Buskåker,  är  bebyggd  med 
prydliga  hus  och  gör  skäl  för  namnet 
kyrkostad,  så  mycket  mer  som  här,  lika- 

som i  alla  de  öfre  Dalsocknarnes  kyrko- 
byar, flera  handlande  slagit  sig  ned  och 

idka  handel  i   öppna  bodar. 
Till  Stora  Tuna  kyrka,  hvars  hvita 

murar  och  höga  torn  länge  varit  synliga 
för  den  resande,  färdas  man  fram  på  en 
ypperlig,  under  en  lång  sträcka  å  ömse 
sidor  med  träd  planterad  väg.  Den  under 
sommaren  1861  nyreparerade  kyrkan  är 
nu  invändigt  dekoread  i  hvitt  med  guld 
och  har  ett  ståtligt  utseende.  Hon  håller 

85  alnar  i  längd  och  34 ',4  i  bredd 
inom  murarna  samt  anses  vara  uppförd 
i  början  af  1300-talet:  men  har  sedan 
flera  gånger  blifvit  tillbyggd.  Ar  1469 
invigdes  hon^  af  biskop  Lydichinus  till 
domkyrka.  Aren  1590  och  1591  skall 
kyrkan  hafva  lidit  af  vådeld,  och  det  är 
1610  uppförda  tornet  af  127  alnars  höjd, 
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antändes  år  1652  af  åskan.  Bland  kyrkans 

prydnader  torde  ITi  räknas  ett  pa  en  pe- 
lare i  choret  uppsatt  porträtt  af  J.  O.  Wal- 

lin,  hvilken  som  en  fattig  yngling  utgick 
från  sin  födelsebygd  Tuna,  och  slutade 
som  Sveriges  erkebiskop  med  ett  namn, 
som  hålles  i  vördnad  öfverallt  i  den 

skandinaviska  norden  och  som  åt  sig 
sjelft  skapat  en  minnesvärd  i  dessa  kyrko- 

sånger, som  förskafiade  honom  namnet 

af  »Davidsharpan  i  norden».  Från  kathol- 
ska  tiden  omnämnes  ett  minne,  ett  bakom 
det  gamla  altaret  fordom  beiintligt  och 

igenmuradt  straffrum,  kalladt  Hiithåls- 
gången  (af  »hut  halten»,  hålla  vakt),  och 
bestående  af  en  låg,  trång  gång,  innerst 
i  hvilken  det  befunnits  ett  kors,  till  hvil- 
ket  mot  sina  andliga  fäder  uppstudsiga 
munkar  eller  prester  måste  krypa  på  knä, 
för  att  kyssa  detsamma.  Härifrån  vill 
man  leda  upprinnelsen  af  ett  gammalt 
ordspråk,  »krypa  till  korset»,  eller  att 
»rida  till  Tuna  och  lära  sig  veta  hut». 
—  Ar  1609  utfärdades  af  kon.  Carl  IX, 
i  Nyköping,  privilegier  för  en  stads  an- 

läggande kring  Tuna  kyrka,  och  som 

efter  dåvarande  kronpi-insen  Gustaf  Adolf 
skulle  kallas  Gustafs  -^lud.  Denna  plan 
gick  emellertid  icke  i  fullbordan,  efter- 

som Falun  vid  samma  tid  fick  stads- 
privilegier. Men  icke  desto  mindre  har 

ett  slags  stad  uppvuxit  kring  kyrkan,  och 
nu  befinnes  här  en  af  Dalarnes  största 

handelsplatser.  Att  Stora  Tuna  likaledes 
i  fordna  tider  varit  en  handels-  och  sam- 

lingsplats för  de  öfra  soeknarnes  allmoge 
bevisas  genom  de  här  hållna  talrika  s.  k. 
landstingen,  vid  hvilka  tvenne  sigill  varit 
begagnade!  det  ena  af  dessa  föreställde 
en  yxa  och  en  båge  med  omskriften: 
Sigillum  Dala,  Anno  Dom.  MCDXXXY; 
det  andra  två  i  kors  lagda  pilar  med  en 

krona  och  omskriften;  •'Sigillum  Commu- 
nitatis  in  Vallibus,  utan  årtal,  eller  samma 

symboler,  som  ännu  förekomma  i  pro- 
vinsen Dalarnes  vapen. 

Rörande  undervisningen  har  försam- 
lingen beslutat  nyomreglering  af  hela  skol- 

väsendet, och  kommer  i  följd  deraf  sock- 
nen att  fördelas  i  några  och  20  skolrotar 

med  2  afdelningar  i  Inarje,  hvartill  kom- 
mer 4  småskolor.  Skollärarens  lön  kom- 
mer att  utgöras  efter  jordtalet,  utom  1 

rdr,  som  skall  betalas  för  hvarje  barn 
inom  skolåldern.   Under  åren  1862 — 65 

äro  här  uppförda  icke  mindre  än  21  nya 
stora  skolhus  med  bostad  för  läraren, 

tillsaramans  kostande  42,000  rdr.  Dess- 
utom finnes  ett  större  invid  kyrkan  förut 

uppfördt  skolhus,  som  kostade  6,000  rdr, 
samt  flera  skolhusbyggnader  inom  det 

till  pastoratet  hörande  Siltl)ergs  kapell-lag. 
—  Bland  de  vidsträckta  utsigterna  från 
uddarne  lofprisas  synnerligen  utsigten 

från  en  klippa,  efter  sin  form  kallad  Pre- 
dikstolen. Båtstads  färjestad  saknar  icke 

heller  historiska  minnen,  både  från  Gustaf 
Wasas  och  hans  söners  tid. 

Socknen  indelas  i  Utombroii,  inne- 
fattande 5,256  tid,  med  ett  fastighets- 

värde af  1,744,330  rdr,  samt  i  Ofvav- 
brou,  innefattande  7,472  tid,  med  ett 

fastighetsvärde  af  2,202,736  rdr  rmt.  I 
förstnämnda  del  märkas  af  gårdar  och 
verk  Gr  ängshammars  bruk  med  Ulfshytte 
masugn.  Östra  Silf  berget  med  svafvelbruk, 
rödfärgsverk,  qvarn  och  såg,  Risshytte 
stångjernsbruk,  Rams  masugn  och  hytta; 
Forssbacka  säteri,  Watthammars  egendom ; 

landshöfdinge-bostället  Siljbergstäckten ; 
kaptens-  och  mönsterskrifvare-boställena 

i  Holms  by.  Pastorsbostället.  l"''/g  mtl, 
'  4  komministerns,  V  ̂   klockarens,  '  .,p 
skollärarens.  I  Buskåkers  by  finnas  flera 

handelsbodar.  Norrbo  finnmark,  Westan- 
sjö,  Ö.  Svärdsjö.  I  Ofvanbron  märkas: 
Noraå  stångjernsbruk;  Forssa  såg  med 
6  ramar;  Domnar fs  sågverk;  Gimma  såg 
och  qvarn;  Hästbergs  och  Sqvatterbergs 

grufvor;  Åselby,  Alderbacken,  Hångsarf- 
vet,  Bro,  Anges,  Båtsta  och  Utanfors 

egendomar;  boställena:  Hushagen,  lands- 
höfd:s  (skall  fordom  tillhört  drottning 
Margaretha),  Brusala  kaptens.  Österby 

öfv.-löjtn.-bost.;  Gyllkya,  Gylle,  Ytter- 
more,  Moråkers,  militise-hemman. 

Tuna,  öfverste-boställe  af  5 '/g  mtl uti  Rystads  socken.  Åkerbo  härad  och 

Linköpings  län,  beläget  nära  Roxen,  om- 
kring ^8  mil  från  staden  Linköping;  har 

af  gammalt  varit  kungsgård,  som  synes 
1288  blifvit  förlänad  till  riddaren  Knut 
Mathiasson;  tillhörde  år  1450  riksrådet 
Erik  Holmstensson  (Rosenstråle),  hvars 

son,  lagmannen  i  Östergötland  Jöns  Eriks- 
son skall,  enligt  Adelns  Attartaflor,  för- 
sålt Tuna  till  biskop  Hans  Brask  i  Lin- 

köping; men  enligt  Tuneld  försåldes  Tuna 
af  Holmsten  Eriksson  till  Sten  Sture  d.  y. 
för  1,200    mark,    och    synes   han    hafva 
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afstått  Tuna  till  Brasken  såsom  »skade- 

gjäll»  vid  en  förlikning-.  Ännu  i  början 
af  1600-talet  skref  sip  Jöns  Eriksson 

till  Tuna,  som  efter  biskop  Brasks  bort- 
\ikande  ur  riket  liemföll  till  kronan  och 

1602  donerades  till  Otto  Helmer  Mör- 

jaer,  egdes  och  beboddes  1634  af  Carl 
Mömer,  som  fanns  liggande  bredvid 
Gustaf  II  Adolfs  lik,  oeh  hvilkcn  konungs 

synnerliga  förtroende  han  egde;  frän 

filägten  reducerades  gården  oeh  anslogs 
till  öfverste-boställe.  Fältmarskalken  U. 

Hamilton  uppgifves  dött  pä  sin  gård 
Tuna  1748;  troligen  menas  denna.  Afven 
i  sednare  tider  hafva  flera  medlemmar 

af  slägten  Mörner  skrifvit  sig  till  Tuna, 
hvaribland  den  är  1821  aHidne  norska 

riksstatludlaren  exc.  gr.  Carl  Mörner.  — 
Abyggnaden  består  af  tre  stenhus,  ett 

från  1651,  ett  frän  1652,  ett  af  2  vå- 
ningar från  1754,  uppsatt  i  stället  för 

ett  äldre,  som  uret  förut  nedtogs;  af  en 

insänd  uppsats  i  Aftonbladet  för  den  6 

Okt.  1H62  synes  sjelfva  boning.shusei  dä 

varit  i  fbedröiligastc  skick»  —  med  fult 
och  lågländt  läge  —  och  det  oaktadt  att 
i  sednare  tider  otroliga  summor  blifvit 

påkostade  detta  statens  hus  —  men 

städse  har  något  väsendtligt  blifvit  ofull- 
bordadt. 

Tuna,  som  är  1818  egde  c:a  60 

tids  utsäde,  höbergning  till  300  lass, 

hjelplig  skog,  liske  i  sjön  Roxen,  var 
1863  taxeradt,  jemte  bränneri,till  155,500 

rdr  rmt.  På  egorna  är  ett  ansenligt 

slipstensbrott,  l)ekant  under  namn  af 

TvärskoijS(jrytet.  Slipstensbergen  äro  2 
till  4  alner  ner  i  jorden,  men  hafva 

merändels  i  jordbrynet  några  visare,  kal- 
lade vallstenar. 

Tuna,  ett  frälse-säteri  af  2  ratl,  uti 

Wester-Haninge  socken  af  Sotholms  hä- 

rad och  Stockholms  län,  omkring  2  '/o 
mil  från  Stockholm,  har  lydt  under  Ar- 

sta  och  Häringe,  lydde  pä  1840-talet 

och  ännu  1863,  jemte  1 '  .^4  mtl.  under  1 
ratl  fr.  Hammar  eller  Mtilsta,  tillhörande 

revisor  M.  Upmark.  Tuna,  som  1818 

iippgafs  ega  omkring  20  t:rs  utsäde, 
bördig  jordmån,  godt  höbol,  tillräcklig 

skog  och  försvarlig  manbyggnad  af  trä 
med  liten  trädgärd,  varar  1863  taxeradt 

till  36,000  rdr'' rmt. 
Tuna,  tre  och  '^  mtl  skatte  uti  Skå 

socken    af    Färentuna    härad  och  Stocj<- 

holms  län,  omkring  2  mil  frän  hufvud- 
staden,  donerades  1553  till  Kaloff  på 

AVellinge.  reducerades  1683  under  Svart- 
.sjö  slott,  tillhörde  omkring  1700  Colvin, 
1772  friherre  LeijonhufN  ud,  1825  och 
1847  Halldin,  sedan  1849  E.  I>allerstedt; 
det  var  år  1863  i  sarabruk  med  2  ratl 

skatte  Edeby  samt  '  ,  mantal  Wäsbv; 
till  Tuna  oeh  P^deby  höra  2  q  varnar; 
Tuna  ensamt  tax«rades  18(;3till  lOO.OOO 
rdr   rmt. 

Tuna,  ett  beru&tadt  säteri  af  6' , 
mtl.  uti  Oster-Akers  socken  af  Åkers 

skeppslag  och  Stockholms  län,  beläget 

omkring  3'.,  mil  från  hufvudstaden,  vid 
en  vik  af  Trälhafvet.  der  Akers-ån  ut- 

faller, förekommer  1298  och  oftare  så- 

som erkebiskopsgods,  och  har  ätven  varit 

kalladt  Biskop*tuna,  »synes  dock»  — 
skrif\'er  Wilh.  Tham  —  »emellanåt  ha 

varit  reklameradt  såsom  kronogods;  in- 
drogs såsom  sådant  vid  reformationen, 

förlänades  af  kon.  Johan  IH  till  Claes 

Fleming,  af  kon.  Carl  IX  och  Gustaf  II 

ät  .\xel  Ryning,  sedermera  åt  Peder 
Ranér.  hvars  son,  r.  r.  Gustaf,  f  1689, 

äfven  innehaft  det.  Åter  indraget  vid  re- 

duktionen och  berustadt,')  utbyttes  det  af 
kongl.  rådet  Claes  Fleming  1683:  inne- 

hades 1741  af  frih.  Säck,  1820  af  frih. 

Akerhjelm,  1847,  med  underlydande  9', 
mtl,  af  polismästaren  Bergman,  1849. 
ensamt  för  sig,  af  Ehrling  och  1863. 

jemte  ̂ ^  mtl  frälse,  af  herr  J.  P.  Wick- 
holm. 

Tuna  uppgafs  år  1818  ega  40  t:rs 
utsäde,  hvilket  genom  cirkulationsbruk 

ansågs  kunna  förhöjas  med  V'..,  ansenlig 
trä-äbyggnad.  fastän  gammal  och  många 
gånger  reparerad,  betydlig  trädgård,  ingen 

skog,  men  försägs  dermed  af  underl. 
hemman,  som  egde  vidsträckta  skogar, 
deremot  ängar  leninande  rika  skördar; 
taxerades  1863  till  100,000  rdr;  s.  år 

bodde  på  egorna  43  personer  med  1 1 
hushåll. 

Tuna,  egendom  uti  Tensta  socken 

af  Norunda  härad  och  Uppsala  län,  be- 

lägen vid  Wendelsån,  består  af  '  .,  mtl  fr. 
och  1  sk.,  med  säg.  Tuna  har  i  sednare  tider 

tillhört  släsrterna  Flemming    och  Anner- 

')  Kongl.  Kammar-kollegii  skatte-köpebref  å 
Tuna  berustade  säteri  är  utfårdadt  först  den 
22  Nov.  1790. 
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stedt,  men  svnes  på  1300-talet  tillhört 
erkebiskop  Johannes  Jerekini,  som  skall 
här  låtit  uppföra  ett  stenhus;  denne 
erkebiskop  nekade,  i  enighet  med  sitt 
domkapitel,  uti  offentlig  protest  af  Sr 
1415,  att  erkänna  Lunds  erkebiskop  som 
Sveriges  primas. 

Tunaberg,  socken  uti  sydöstra  hör- 
net af  Nyköpings  län  och  Jönåkers  hä- 
rad, utmed  Bråvikens  norra  strand,  mellan 

Nikolai  socken,  ̂ larsviken  och  Bergs- 
hammar i  n.  o.,  Tuna  i  norr,  Lunda  i 

n.  v.,  Qvarsebo  af  Linköpings  län  i  s.  v.; 
omfattar,  med  nära  2  mils  längd  från 

öster  till  vester  och  '  \,  till  högst  1  mils 
bredd,  en  areal  af  O.tiw  qvadratmil  land, 
0,04$  vatten  (enligt  HahrJ,  (0,yT2  qv.mil 
land  efter  Tham).  Socknens  grundyta, 

hvilkens  allmänna  höjd  öfver  hafvet  in- 
genstädes öfverstiger  100  fot,  är  beströdd 

med  större  och  mindre  berg  och  kullar, 
som  äro  de  sista  ostliga  utskotten  af 
Kolmårdshöjderua.  Deras  egna  höjder 

hinna  sällan  till  150  fot  öfver  omgif- 
vande  dalar  eller  slätter;  dessa  bestå  dels 
af  odlingsbar  jord,  dels  af  kiirrmark.  hvaraf 
rinnas  stora  sträckor  utbredda  i  socknens 

nordvestra  del.  i) tu  förra  utgöres  ge- 
menligen  af  sand  eller  lera,  hvaraf  san- 

den är  hufvudsakligen  rådande  i  vestra 
och  leran  i  östra  delen  af  socknen.  — 
En  linie  dragen  mellan  Näfveqvarn  och 

Stora  Bärskärr  bildar  en  ungefärlig  skil- 
nad  mellan  de  båda  arterna.  Under 

sandbädden  möter  man  vanligen  ett  mer 
eller  mindre  mäktigt  lager  af  lera,  som 
i  sin  ordning  hvilar  på  en  bädd  af  gruf 

klappersten  eller  s.  k.  or,  hvarunder  gruud- 
berget  vidtager.  Blund  de  uti  dalarne 

i  mängd  kringströdda  block  har  man  på- 
träffat lösa  stenar,  af  en  rödbrun  por- 

fyrart,  som  egentligen  är  hemma  i  Elf- 
dalen,  äfvensom  flera  kubikalnars  mäktiga 

block  af  rödgul  öfvergångssandsten,  lik- 
nande den  i  så  stor  myckenhet  i  Roslagen 

och  Stockholms  skärgård  förekommande. 

—  Socknens  strand  alltifrån  Ostgöta- 
gränsen  ra»  t  hafsbandet  är  beklädd  med 

tätt  vid  h\arandra  liggande  höjder,  hvil- 
kas  brant  sluttande  bergssidor  dels  fort- 

löpa på  ett  kort  afstånd  från  stranden, 
dels  ofta  tvärt  nedstupa  i  vattenytan. 
Dessa  höjder  innesluta  vikar,  hvarifrån 

vanligen  ytterligare  en  liten  däld  fort- 
sätter mot  norr  med  sitt  lilla   vattendrag 

på  bottnen.  Bland  dalarne  förtjena  nämnas 
tvenne,  den  uti  hvilken  Tomtabäcken  har 

sitt  lopp  och  börjar  mellan  Hultebo  och 
Kärrgrufvan,  fortsättande  förbi  kyrkan  mot 
Skarasjön,  Mellansjön  och  Långsjön,  samt 

den  genom  hvilken  Näfån  rinner.  Berg- 
arterna bestå  hufvudsakligen  af  gneiss- 

arter,  inneslutande  eu  mängd  dels  lager- 
formiga,  dels  gångformiga  bildningar  af 
andra  arter  och  malmtillgångar.  Mellan 
Stora  och  Lilla  LHtervik  träffas  vid  torpet 
Strömshult  en  egendomlig  ny  bergart, 

som  utgöres  af  en  småkornig  eller  fin- 
kornig blandning  af  mörkare  eller  ljusare 

irrön  eller  srulofrön  aucrit,  brunröd  srranat 
och  mörkbrun  olivin  (se  vidare  Wetensk.- 
Akadera.  handl.  år  1848:  Försök  till 

geogr.-mineral.  beskrifning  öfver  Tuna- 
bergs  socken,  af  A.  Erdmann).  Af  stort 
intresse  äro  de  inom  socknen  förekom- 

mande malmanledningar;  här  har  neml. 
koncentrerat  sig  6  olika  metallföreningar, 
neml.  jern,  kobolt,  koppar,  bly,  silfver 

och  zink.  Af  jerngrufvorna  iiro  Damm- 
grufvefältet  och  Kärr<jrnjve,  de  förnämsta ; 
ur  Damm-  och  Skeppsvik^gru/voriia  upp- 

hemtades  1861:  4,'-?'23  centn.,  -  ur  Stor- 
gnifvan  7,232  centn.;  Carl  Gustafsgriif- 
xian  är  en  urgammal  koppargrufva.  Den 

förnämsta  är  dock  Tiinabergska  koppar- 
och  koboltmalmfältet,  som  i  förstone  hyst 
en  så  ymnig  malmtillgång,  att  en  särskild 

bergslag  derpå  varit  grundad,  hvars  pri- 
vilegier skola  blifvit  stadfästade  af  kon. 

Erik  XIII  (se  vidare  nämnda  Erdmanns 

beskrifning  i  Wetensk.-Akadem.  handl.  år 
1848).  År  1860  tillgodogjordes  af  gar- 
koppar  endast  13  skié.  7  l'i  15  U,  och 
åstadkoms  s.  år  18  skfl  kopparsmide. 
Ännu  räknas  dock  bergsbruket  i  förening 
med  ;?kogsbruk  för  socknens  hufvudnäring, 

hvarjemte  idkas  åktr-  och  ängsbruk  å 
dels  lerjord,  dels  mojord,  samt  ström- 

mingsfiske, och  sjöfart  för  Näfveqvarn."! 
bruk.  Hemmantalet  är  34' /^  mtl,  hvaraf 
15'/2  skatte,  '/.^  krono,  I8V4  frälse,  ta- 

xerade till  722,800  rdr,  hvartill  komma 
verk  och  lägenheter,  tax.  till  113,800 
rdr.  —  Folkmängden  år  1860:  1,503, 

uppgick  1864  till  1,525.  —  Socknen, 
förut  varande  en  del  af  Tuna,  under 

hvilken  den  ännu  upptages  i  1825  års 
jordebok,  erhöll  särskild  prest  1626,  då 
hon  blef  annex  under  Tuna.  Till  år 

1688    gick    sockengränsen    fram   utefter 
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Mäfveån,  men  flyttades  då  '4  mil  längre 
i  vester.  Kyrkan,  af  trä,  utan  torn,  är 
byggd  1620  och  utvidgad  1776;  har 
2:ne  murade  grafvar  för  slägterna  Silt- 
versparre  och   Sederliohn. 

Fornlemninyar  ÄYO:  grafhögar  vid  Yt- 
terbo,  vallar  pu  Prysseyårdsänyen,  sten- 

hopar på  Guilängsbevget,  218  (j')  fot  öfver 
berget,  och  iScartnddeu.  —  Största  godset 
utgöres  af  Näfveqvarns  styckebruk.  och 

Tunabergs  koboltverk  med  underl.  30'  ., 
mtl,  Adoifsbergs  och  Österbergs  samt 
Beatne  grufvor  och  kopparverkets  skog. 

Bland  hemmans-namn  förekomma  Kop- 
partorp, Fada,  Brakärr,  Fogelhyttan, 

Uttervik,  konimin.-boställe.  —  Adress: 
Nyköping. 

Tunafors,  en  brukslägenhet  invid 
Eskilstuna,  i  Klosters  socken  af  Öster- 
Rekarnes  härad,  belägen  vid  ån,  på  en 

för  industriela  anläggningar  särdeles  lämp- 
lig plats.  Verket  kallades  fordom  Eskils- 

tuna liammare  och  förekommer  under 

detta  namn  på  Carl  IX:s  tid;  sednare 

fick  det  namnet  Thomas  Blonimertz' 
hammare.  Af  Carl  XI  indraget  till  kro- 

nan, upplåts  det  sedermera  år  1734  åt 
woiwodinnan  Anna  ̂ Yoyuaro^vska  tillika 
med  Tynnelsö  och  åtskilliga  andra  gods 

för  en  fordran  af  kronan,  och  egde  dä  smi- 
desrätt  till  460  «Å7<: ;  1749  såldes  bruket 
till  Haleuius,  ökades  följande  året  med  100 
skU  stålsmide  och  15  skU  frälse  för  en 

plåthammare.  På  1780-talet,  då  bruket 
egdes  af  NettPlbladt,  fanns  en  nyanlagd 

kopparhammare  tillika  med  äldre  knipp-, 
spik-  och  stångjernshararaare,  valk  och 
stamp ;  sednare  iitergick  verket  till  slägten 
Halenius,  och  har  på  sista  tiden  egts  af 
assessorskan  M.  S.  Noreus,  född  Hale- 

nius. Koppar-,  ståugjerns-  och  plåtsmidet 
nedlades  dock  1845;  följande  året  pri- 

vilegierades ett  manufakturverk,  bestående 
af  jerntrådsdrageri  med  räckhammare.  Ar 

1850  funnos  här  knipp-  och  manufaktur- 
hammare,  sliphus,  valk  och  tegelbruk. 
Aren  1858 — 59  anlades  ett  valsverk: 

dessutom  finnes  qvarn,  såg  och  ben- 
stamp; alltsammans  var  1863  taxeradt 

till  40,500  rdr  rmt.  —  Numera  synes 
dock  en  ny  aera  snart  komma  att  börja 
för  Tunafors.  Inbjudning  har  nemligen 
under  November  månad  1865  utfärdats 

af  två  personer,  som  böra  anses  kompe- 
tenta att  bedöma  ett  dylikt  företags  ut- 

sigter,  nemligen  fabrikören  L.  F.  Ståhiberg 
på  Stålfors  och  kaptenen  G.  Xerman,  till 
bildande  af  ett  bolag  under  namn  af 
»Tunafors  bolagi),  för  att  tillgodogöra  de 
rika  krafter  naturen  härstädes  erbjuder. 
Det  nya  bolagets  syftemål  är  dock  ej 
att  sjelft  drifva  rörelsen,  utan  går  ut  pä 
att  endast  uppträda  såsom  förläggare  af 
verkstadslägeuheter  med  drifkraft  för  dem 

som  syssselsätta  sig  med  den  finare  jeru- 
handteringen,  men  icke  hafva  nog  stora 
förlag  att  sjelfva  skaffa  sig  verkstäder 
och  kraft  att  dermed  drifva  sina  arbets- 

maskiner. —  Ett  19  fot  högt  fall  i 
Eskilstuna-ån  lemnar  en  hittills  obegag- 

nad vattentillgång,  hvarest  under  vanliga 
förhållanden  900  kubikfot  vatten  frara- 
rinner  i  sekunden,  af  hvilka  tredjedelen, 
motsvarande  300  hästkrafter,  skall  till- 

godogöras för  jeinhandterings  drifvande; 
den  återstående  vattenmängden  skall  an- 

vändas för  de  redan  befintliga  vatten- 
verken, som  likväl  äro  ämnade  att  för- 
ändras. Inköpssumman  för  vattenfallet 

med  alla  tillhörande  byggnader  och  in- 
rättningar är  220,000  rdr,  men  derjemte 

bör  bolaget  disponera  ett  kapital  af 
80,000  rdr  till  utförande  af  förändringar 

och  till  företag-ets  utvidg-ande. 
Tunaiund,    gästgifvaregård. 

mtl frälse,  uti  byn  Tuna,  om  8  mtl,  uti 
Hjelsta  socken  af  Lagunda  härad  och 

Uppsala  län;  skjtitsar  till 
Säj  va  i  norr   I',.,   mil. 
Långtora   i    v.  n.   v.     ...      1 V4     " 

Wänsjö  i   Westerås  län     .     .      1^|^     » 
Bolsta  i  s.  o   l'/2     " 
Lifslena  i  vester      ....      1  *» 

Tunalän,  ett  härad  i  Kalmar  län,  i 

vester  skildt  från  Aspelands  genom  en 
landrygg,  gränsar  i  öster  till  Östersjön,  i 
norr  mot  Södra  Tjust;  den  bekanta  klip- 

pan Jungfrun  hörer  jämväl  hit,  ehuru 
belägen  närmare  intill  Stranda  härad. 
Häradet  intager  en  yta  af  6,919  qv.rail, 
hvaraf  150,890  tid  fast  land,  0,:!yy  vat- 

ten, fördelade  på   137', «   mtl. 
Häradet,  som  utgöres  af  tvenne  upp- 

socknar,  Tuna  och  Christdala,  samt  skär- 
socknen  Misterhult,  anses  i  afseende  pä 
naturskönheter  vara  ett  bland  de  mest 

gynnade  i  riket.  Här  finner  man  öfver- 
allt  en  behaglig  omvexling  af  sjöar, 

skogar,  berg,  källor  och  floder;  en  skär- 
gård,   rik    på    vackra    öar,    med    bördig 
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gräsväxt.  —  Sädesproduktionen  har  ge- 
nom odlingar  de  sednare  åren  i  hög 

grad  tilltagit;  i;a  antages  inom  Mister- 
hults  socken  den  öppna  äkern  inom  loppet 

af  30  år  blitVit  ökad  med  100  '  .  Ifrån 
att  förut  hafva  upphandlat  sina  spann- 
målsförnödeuheter  från  Oland,  producerar 

orten  nu  ett  betydligt  öfverskott.  Od- 
lade jorden  upptager  7.795  tid,  naturliga 

ängen  7,550  tunnland.  Folkmängden  har 
också  blifvit  ökad  i  samma  proportion 
som  landets  odling.  Ar  1805  utgjordes 
den  af  7,853,  1855  af  12,790  och  1863  af 

c:a  13,000  personer.  Lättheten  för  ar- 
betsfört folk,-  som  saknar  egen  jord,  att 

genom  odlingar  på  utmarken  fÖrskafta 
sig  nödtorftig  bergning,  atlägsnar  nöd 
och  armod  äfven  ifrån  den  torftigaste 
klassen,  och  man  finner  här  sällan  andra 

fattiga  än  ålderstigna  och  vanföra  per- 
soner. Fattigvården  är  äfven  i  ett  för- 
träffligt tillstånd. 

Tunaläns  härad,  som  uti  äldre  tider 

blifvit  räknadt  till  Tjust,  har  först  i  kon. 
Carl  XLs  tid  blifvit  införlifvadt  med 

fögderiet,  som  till  år  1858  utgjordes  af 

detta  samt  Sevcdes  och  Aspelands  hä- 
rader, men  numera  med  endast  Sevedes; 

tingstället  är  vid  Ishults  gästgifvare- 
gård  i  Tuna  socken.  Tunalän,  såsom 
beläget  vid  Östersjön,  är  mer  lågländt 
än  de  2  öfriga  häraderna,  och  antages 

alltså  hafva  i  en  sednare  tid  höjt  sig  ur  vatt- 
net, men  vara  bebodt  redan  då  Oden  med 

sina  söner  reste  åt  de  östra  skandiska 

öar,  samt  härstädes  haft  en  koloni  och 
höfdingasäte  efter  då  brukliga  språket 
kalladt  Tuna.  På  Tuna  herregård  ligger 

en  stor  skogsbacke  eller  mo,  kallad  >Stor- 
Olluffs  mo,  som  anses  vara  ett  förvridet 

namn  på  en  jättehöfding  eller  öfverste- 
prest,  och  stället  en  samlingsplats  för 
ett  Hunniskt  samhälle.  På  flera  ställen 

i  länet  visas  »jättetramp»  af  hästfötter  i 
bergen,  och  skola  jättarne  skott  sina 

hästar  med  silfverskor  och  ringar  deri.  — 
Af  historiska!  roiiirien  har  man  funnit  an- 
tecknadt,  att  då  Svante  Sture,  sedan  Däc- 

kens parti  blifvit  slaget  vid  Stegeborg  i 
Östergötland,  ankom  med  200  man  till 

Tunalän,  samlade  sig  inbyggarne  om- 
kring honom,  ropandes:  Vi  se  »att 

rättvisan  är  på  den  sidan  der  du 
vistas;  I)acken  har  bedragit  oss,  vi 
vilja  falla  till   konung    Gustaf  och  bedja 

'  om  nåd.»  —  Sigillet  är  en  fisk,  liknande 
en  gädda. 

Ttinarp,    ett    mtl   säteri-rusthåll,  uti 
Sandhems    socken,    Wartofta    härad  och 

I    Skaraborgs    län,    omkring    ■'g    mil  s.  o. 
.  från  kyrkan  och  Sandhems  jernvägsstation, 
3  mil  frän  Falköping;  har  1816  tillhört 
kaptenen,  baron  von  Schwerin,  utgör  nu 

med  underlagda  Almesbäck,  1  mtl  säteri- 
rustli.,  qv.irn  och  säg,  bränneri  samt  underl. 

3'  g  fr.,  'g  sk.,  en  egendom  (se  art.  Sand- 
hem) ;  egare  hr  X.  Berglund.  Härtill  hörer 

ock  Tunarps  redskapshammare  eller  s.  k. 
Vtittensläsrsfa,  der  årl  .tillverkas  c:a  100  ctr. 

Sjelfva  Tunarp  uppgifves  1818  haft  mul- 
bete och  skog  till  husbehof,  men  synes  i 

fordna  tider  haft  af  sednare  derutöfver;^- 
ty  i  Afzelii  sagohäfder,  X  band.,  förtälj es 
om  en  rik  man,  som  bott  på  den  vackra, 
af  vidsträckta  skogar  omgifna  sätesgården 
Tunarp  i  Westergötland  på  gränsen  mot 

;  Småland,  och  hvilken  hade  en  jägare 

boende  afsides  i  skogsmarken.  Denne  vai' 
i  bygden  beryktad  såsom  friskytt  eller 
trollkunnig;  den  der  aldrig  kom  från 
jagten    utan    något  villebråd.      En  gång, 

:    då  egendomsherren  gått  ut  med  jägaren 

:  på  jagt,  kom  en  vacker  hjort  i  sträc- 
kande språng  dem  till  mötes.  Husbon- 

den, väl  vetande,  att  i  denna  skogsbygd 

■  högdjur  icke  funnos,  trodde  något  ona- 
turligt \ara  i  denna  tilldragelse  och 

irågade  jägaren:  »Hvarifrån  har  du  tagit 
denna  hjorten?»  derpå  han  erhöll  svaret: 
»från  Alleberg.»  Husbonden  blef  då 
orolig  och  förebrådde  honom,  sägande: 
»Hur  har  du  kunnat  vara  så  obarmhertig 
att  låta  det  ädla  arma  djuret  löpa  så 

lång  väg?»  och  gick  från  den  dagen 
aldrig  mer  med  honom  på  jagt.  Afven 
berättas  om  jägaren,  att  livar  gång  han 
ville  hafva  vildt,  så  behöfde  han  blott 

bryta  en  qvist  af  ett  träd  och  sätta  den 

ned  i  jorden  ett  stycke  från  kammar- 
fönstret, och  så  kora  genast  en  orre 

eller  tjäder  och  satte  sig  derpå,  då  han 
genom  fönstret  sköt  fogeln.  Dessa  sägner 
kunna  möjligen  bestyrka,  att  i  forntiden 

funnits  jägare,  som  haft  en  nu  bort- 
glömd kunskap  om  för  mängden  förbor- 

gade naturkrafter,  hvarmed  de  lockat 
villebråd  i  sin  väg,  och  sålunda  blifvit 
beskyllda  för  trolldom. 

Tunbyholm.     Herregård    uti  Smeds- 
torps socken,   Ingelstads  härad  och  Chri- 
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stianstads    län,    belägen    1%    mil    från 
Cimbrisharan,    på    en    af  dessa  punkter, 
hvilka    bilda    täcka     oaser    i    denna    på 
naturskönheter    eljest    så     fattiga    trakt; 
den    är    en    särdeles    gammal    gård  och 
okänd  är  dess  första  grundläggare.  Äldsta 
egare    synas    varit     af    slägten    Blå    på 
l4U0-taiet,  derilVän  den  kora  genom  gifte 
till  Hvitfeldarne,  en  af  Danmarks  äldsta 

adliga    familjer,    som    först    kallade    sig 
Hogenskild,    men    142<J    antogo  namnet 
Hvitfeld.  Tunbyholm  såldes  af  Christoffer 
Hvitfeld  till  Tyge  Brahe,  och  sedan  han 
blifvit  i  en    duell    ihjelskjuten    1577  af 

Ejler  Bryske,  köptes  Timbyholm  af  bro- 
dern Owe  Brahe,    efter    hvars  död  Erik 

Rosencrantz  blef  egare ;     af  honom  upp- 
fördes större  delen  af  den  gamla  borgen 

på  Tunbyholm,  som  sedermera  innehades 
samtidigt    af    den  utmärkte  och  af  kon. 
Christian    lY    mycket     värderade     Palle 
Axelsson  Rosencrantz  och  svågern  Henrik 

Hvitfeld,  med  hvars  dotter  ÖUegård  egen- 
tlomen    öfvergick    i    Joachim    Gersdorffs 
ego.  Han  var  den  förnämsta  man  af  sin 
ätt,  rikets  drots,    pneses  i  statskollegiet. 
Efter  lloskilder-freden  såldes  Tunbyholm 
jemte    andra    gods    till    danska  kungen, 
hvarefter  de  tillföllo  svenska  kronan  så- 

som ett  af  Borpholms  vederlagsgods,  och 
bortförlänades  till  en  början  åt  förtjenta 
svenska  officerare,  bland  hvilka  må  näm- 

nas   Hans    Christoffer    Kock    von  Crim- 

stein  i  här  1690,  och    öfverläts  Tunby- 
holm   åt    innehafvaren     med    eganderätt 

mot  utgörande  af  3  ryttare  på  1  '/o  mtl.  — 
År  1726  sålde  ryttm.  Joh.  Docke  gårdens 

tillagda  rustning  till  general-majoren  An- 
dreas Koskull,    som   omkring  1730  sål- 

de Tunbyholm  till  dåvarande  kapten  Gu- 
staf Abraham  Piper,  och  två  år  derefter 

uppbyggdes  af  honom  boningshuset,  me- 
dan   borgen    var    då     alldeles    förfallen. 

Ar  1740  öfverlemnade  Piper  gården  till 
öfverkommissarien  Bernhard  Heinhold  v. 

Hauswolö",   och  år  1754  d.  1  Maj  sålde 
kammarherren  Esbjörn  Eeuterholm,  eller 

som    det   heter  i  köpebrefvet    »transpor- 
terade han    eganderättigheten    af  kungs- 

gården   Tunbyholms    krouo-säteris    rust- 
håll»  samt  år  1748  skatteköpta  hemman 
i  Tunby   och   Listarum    till   fröken  Gu- 
stafva  Hamilton,  gift   med  »den  för  klok 
förvaltning  och  ädel  hushållning»  så  vär- 

digt berömde  ryttm.  Chr.  de  Delwig.  Arf- 
VII. 
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vingarne  sålde  1809  Tunbyholms  säteri 
samt  hemmanen  Månstorp,  Snugga,  Pin- 

neboda, Skräppeboda,  Tunby  och  Lista- 
rum  för  50,000  rdr  bko  sp.,  men  det  bort- 

byttes redan  1816  mot  St.  Herrestad 
med  en  mellangift  af  133,333  rdr  12 
sk.  rgs.  Den  29  Sept.  1818  köptes 

gården  från  krigsrådet  Palm  af  kommers- 
rådet  Jöns  Petter  Hemberg  för  66,666 
rdr  32  sk.  bko;  med  dennes  dotter  ärf- 
des    ̂ 1.    af    {generalkonsuln 
Fr.  A.  Everlöf,    som    äfven 

i  Helsingör 
tillöste  sig 

16  sk.  och 

skatteköpte  1855  Tunbyholm,  1  mtl, 
jemte  andra  hemman.  Följande  året 
köpte  proprietär  Pedersen  egendomen, 
och  sålde  den  åter  1861  till  inspektor 
C.  Carlsen  från  Slesvig  och  v.  pastorn, 

mag.  C.  E.  Trägårdh  för  190,000  rdr. 
—  På  1690-tal(t  hörde  till  Tunbyholm 
26  Vg  veckodagsheraman,  42  uts.  hemman. 
För  närvarande  utgöres  gärden  af  1  mtl 
säteri,  krono-skatte  rusth.  Tunby,  l^^ig 
mtl;  arealen  är  cirka  1,500  tid,  hvaraf 

400  åker,  300  äng,  7  å  800  skog;  här- 
till höra  mejeri,  säg-  och  mjölqvarn,  dålig 

jagt  men  godt  fiske.  Rustningen  till 
skånska  dragon-regementet  är  4  hela  n:r 
och   1   vakant. 

Hufvudbyggnaden,  med  2  våningar, 
gaflar  i  norr  och  söder,  är  53  Vn  alnar 
lång,  1 6  V3  alnar  bred  samt  1 6  alnar  hög ; 
den  har  tjocka  murar  af  en  slags  härd 

skiffersten,  lågt  ki'oppåstak.  Huset  är 
gulmåladt  med  hvitmålade  lister  och 

pilastrar.  Söder  om  ladugården  på  Borg- 
holmen, förenad  med  fasta  landet  medelst 

en  kafvelbro,  ligger  trädgården.  —  Mellan 
gården  och  Tunby  by  finnas  ruiner  efter 
ett  kapell  med  muradt  grafchor. 

Tunge,  fordom  Tungunes,  ett  härad 

i  Bohus  län,  gränsande  i  söder  till  Salt- 
sjön, der  det  Inklär  den  betydliga  halfön 

Timgenäset,  som  oragifves  a-f  Gullmar- 
fjordens  båda  vikar,  Färlöfskilen  och 

Saltkälle\-iken ;  för  öfrigt  utgöras  dess 
gränser  i  norr  af  Bullarens,  i  vester  af 
Qville,  Sotenäs  och  Stångenäs,  i  söder 

af  Lane  och  i  öster  af  Sörbygdens  hä- 
rader samt  Walbo  härad  på  Dalsland; 

det  innefattar  pastoratet  Foss  på  en  areal 
af  2,288  qvadratmil  land  och  0,i07  vatten, 
med  149';o  mtl,  bebodda  1840  af  7,217, 
1855  af  7,948  och  1863  af  7,807  per- 

1   söner.  I  bevillning  för  egendom,  inkomst 
17 
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och  efter  III  art.    erlades  1863:  2,028 
rdr  rrat. 

Häradet  utgör  med  Lahne,  Stånge- 
näs, Soteuäs  och  Sörbygdens:  Sunnervi- 

kens  fögderi  samt  Lahne  och  Sörbygdens 
domsaga,  med  tingställe  vid  Qvistruras 
gästgifvaregård.  I  sigillet  förer  det  en 
häst. 

Tunge,  annex-socken  till  Skeplanda 
pastorat,  är  belägen  uti  Ahle  härad  af 

Elfsborgs  län,  vid  Göta  elf,  4'/4  niil 
n.  n.  o.  från  Göteborg:  areal  4,397  tid 

=  24,623  qvadratref;  U'/^  ratl,  deraf 
llYg  skatte,  3  frälse;  670  inbyggare. 
—  Jordmånen  består  af  lera  och  sand; 

skogen  otillräcklig.  —  Kyrkan  är  i  sed- 
nare  tiden  raserad. 

Byar:  Eckenia.  Garn,-  båda  med 

skeppsvarf.  Kärra  med  gästgifveri;  '/o 
mtl  skatte  Tunge  stom.  —  Adress:  Gö- 

teborg och  Kattleberg. 
Tunhem.  konsistorielt  pastorat  af 

l:sta  klassen,  det  största  inom  Skara 

stift,  utgöres  af  socknarna  Tunhem, 

Björke,  Asaka  och  Gerdhem,  med  136''., 
mtl,  bebodda  af  8,000  inb.  —  Tunhem? 
socken,  belägen  i  Wäne  härad  af  Elfs- 

borgs län,  1  mil  från  Wenersborg,  5^/, 
mil  från  Lidköping;  har  en  areal  af  87,107 
qvadratref  eller  lö.oöo  tid.  (hvaraf  764 

vatten),  fördelade  på  47',  g  ratl,  deraf 
22^/j5  sk.,  8  kr.,  16'V4  '■■•'  dessutom  höra 
hit  i  kyrkligt  hänseende,  men  föras  i 

jordeboken  under  Naglums  socken,  jSIoUs- 
holmcn.  Ljungan,  Ljufön,  Grotlndt  eller 
Bön,  Korsön,  Kulan,  Löfön  och  Bockan, 
alla  i  Göta  elf.  Folkmängd  2.660.  t 

denna  socken  äro  de  beryktade  Hunnc- 
och  Halleberg  belngna.  med  deremellan 

Jiggande  ättestupan  Häklan  eller  Häkle- 
klint.  Socknen,  som  skall  erhållit  namn 
af  Tunne,  den  slaf,  som  förmäles  döclat 
konung  Ane  den  Gamle,  lades  1360  af 

biskop  Nils  under  Gudhems  kloster.  — 
Kyrkan  är  stor  och  vacker;  i  henne  li<^- 
ger  begrafven  öfverste  Olof  Silfverlood. 
en  son  till  gäu<re-pkomakaren  Anders 
Olofsson.  Under  konung  Gustaf  Adolfs 
polska  krig  skall  han  en  dag  blifvit 
framkallad  inför  hela  krisfshären  och  ut- 

nämnd från  ryttare  till  ryttraästare  (se 
Afzelii  Sagohäfder  8  bd,  sid.  125,  der 
en  vacker  saga  om  honom  finnes  anförd). 
Fattighuset  är  uppby^dt  1800:  fast  folk- 

skola finnes.  —   Här  märkas  säterierna; 

Rånnnm,  Nygård,  Fristorp,  Forstena 
majorsboställe  med  l^  1^  0\\t\?l,  Bryggum 
(eller  Brygghem),  samt  välbyggda  egen- 

domarne St.  Lindas;  1  fr.  Gäddebäck; 

1|^  mtl  i  Malöga  by;  ̂/^^  sk.  Sandgärde; 
V4  mtl  Wiksäng,  komminister-boställe ; 
Norrlund  är  klockare-lägenhet;  Kyrko- 

herdebostället, med  vacker  belägenhet  vid 
foten  af  Hunneberg,  skall  blifvit  bränd 
af  Danskarne  1612:  i  trakten  omkring 

finnas  grifthögar;  '/^  mtl  Hårrum  är 
löjtn.-boställe.  Fordna  slottet  Edsborg, 
se  den  art.  —  ''«,  mtl  Bergegården  med 
Hunnebergs  skogsskola  är  öfverjägare- 
boställe:  'g  mtl  Långedalen  är  under- 

jägare-; 1  mtl  Stallbacka,  häradsskrifva- 
rens  boställe.  —  ' /^  mtl  Björk,  '/^  Gun- 
narstorp  och  V12  Storegården  utgöra  ett 
gods.  —  Af  verk  och  inrättningar  finnas 
cementqvarn  vid  Wargön,  mjölqvarn  om 
5  par  stenar  vid  Råtmnni,  qvarnar  vid 
Floby  och  Hålabo,  laxfiske  vid  Nybro, 

samt  3  kalkugnar.  —  Adress:  Weners- borg. 

Tunhem,  annex-socken  till  Gudhems 
pastorat,  ligger  uti  Gudhems  härad  af 

Skaraborgs  län,  %  mil  norr  från  Fal- 
köping, på  foten  af  Mösseberg  och  har 

en  stenbunden,  af  syra  besvärad  jord- 
mån; brist  på  skog;  areal  1.620  tid  = 

9,072  qvadratref,  på  12  mtl,  deraf  5 

sk.,  4'/^  kr.,  2^4  fr.;  c:a  350  inbyggare. 
Kyrkan  raserad.  Vid  prestgården  växer 
Hyperium  montanum,  Apargia  hispida 
samt  Bromus  pinnatus.  Socknen  lades 
1360  af  biskop  Nils  under  Gudhems 
kloster.  —  Gårdar:  Tunhem  Nolg.,  V/.^ 
mtl,  koraminister-bost.;  —  Skogsgården, 

1  mtl,  och  '/.,  mtl  Tåstorp  äro  militiae- 
heraman.  —  Aseii.  by.  —  .Adress:  Fal- 
köping. 

Tunkarlsbo,  tullmjölqvam  i  Söder- 
bärkes  socken  af  Westerbergslags  fögderi 
och  Stora  Kopparbergs  län,  med  tre  par 
stenar,  belägen  i  närheten  af  allmänna 

landsvägen  och  segelleden  mellan  Ströms- 
holm  och  Smedjebacken;  tillhörande  jord- 

egendom Jitgöres  af  ̂ /,og  mtl  Tunkarlsbo 
med  sJcog.  Tunkarlsbo  (Tunkarls  enligt 
jordeboken)  masugi\  taxerades  1863  till 

11,000  rdr  rmt.  " 
Tunnarp  (i  jordeböckerna  Tunarp), 

ett  frälse-säteri  af  från  4  till  3  förmedl. 
mtl,  uti  Askeryds  socken,  Linköpings 

län  och    Vdre  härad,    1%  mil   fi'ån  Eke- 
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sjö,  är  väl  bebygdt  med  en  tvåvånings 
raanbyj^pnad  och  tva  utgiknde  flyglar, 
samt  derjerate  rymliga  flygelbyggnader, 
oragifna  af  lummiga  kastanier  och  almar, 
med  vackert  läge  pä  en  höjd  utmed  den 

l'/4  rail  langa  sjön  V.  Läijern,  sora  är 

länegräns  mellan  Östergötland  och  Små- 

land. Tunarps  säteri  tillhörde  under  sed- 
nare  hälften  af  1600-talet  ända  till  ar 
1785  grefliga  Mörnerska  slägten,  och 
försåldes  sisln.  år  till  dåvarande  öfverstcn 
i  amiralitet  M.  von  Krusenstjerna  och 

gick  sedan  år  1836  dels  i  arf  dels  ge- 
nom lösen  till  dess  nuvarande  egare, 

öfversten  och  ridd.  af  kongl.  svärdsorden 
Carl  Fr.  Printzensköld,  som  bivistat  181o 

och    14  års  fälttåg.  *) 
Underlydande  gods  utgöres  af  2  mtl 

ber.  säteri  Bubbarp,  '/g  '"^  och  rör,  1  mtl 
fr.,  1  mtl  sk.  inom  .samma  socken,  2'  .>  mtl 
fr.  inomWestra  Ryds  socken  af  Linköpings 

län  samt  '  4  fr.,  ̂  4  säteri-ladugård  och  ̂ /jr 
sk.  i  Askeryds  socken  inom  Jönköpings 

län,  '4  mtl  frälse  inom  Ekesjö  socken 
i  sistnämnda  län,  summa  lO^/i^  mtl. 
Vid  3  hemman  Tunnarp  i  sambruk  med 
ett  hemman  Oplunda  utgör  årliga  utsädet 
18  ä  20  t:r  råg;  skogstillgången  är  ymnig 

och  god  på  Sraålands-hemraanen,  der- 
emot  äro  på  Ostgötasidan  särdeles  vackra 
goda  äusiar  bevuxna  med  stora  ekar  och 
andra  löfträd. 

Tuppen,  Tupen  (förr  Beinersberg, 
efter  1805  ars  och  Bennershevg  efter 

1825  års  jordebok),  ett  och  Vi  mantal 
frälse-säteri  uti  Skuttunge  socken  afBä- 
lings  härad  och  Uppsala  län,  är  köpt 
från  kronan  af  grefve  Axel  Oxenstierna, 
tillhörde  sedan  hofrådet  Daniel  Behm, 
adlad  Behmer,  som  varit  handledare  för 

en  af  rikskanslerens  söner,  och  öfverste- 

löjtnanten  J.  H.  Behmer,  i  1697;  till- 
hörde Uppsala  akademi  1741;  har  åtmin- 
stone sedan  1805  hört  till  Klippinge- 

bergs  gods  (se  art.  Skuttunge).  Säteriet 
Tuppen  taxerades  år  1863  till  18,000 
rdr  rmt. 

Turinge,  Thuringe,  Torunge  omkring 
år  1314,  socken  uti  Öknebo  härad  af 

Stockholms    län,    4^  ̂    mil  v.  s.  v.  från 

*)  Thain  uppgifver  säteriet  i  början  på  1700- 
tnlet  hafva  kommit  i  lagman  C.  Bromans 
händer  och  förblifvit  inom  hans  slägt  intill 
år  182.5. 
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Stockholm,  3^4  från  Strengnäs,  l'/g  rail 
från  adressorten  Södertelge,  mellan  Sunds- 
örsviken  och  Mariefreds-  eller  Grips- 
holrasfjärden  i  norr,  VVårdinge  och  Ofver- 
Järua  socknar  i  söder,  har  en  areal  af 
121,150  qvadratref  (eller  21,634  tid), 
hvaraf  3,009  tid  vatten,  andelarne  af 
Mälaren  dock  ej  inberäknade.  Socknen 
sluttar  mot  nämnda  sjö;  dess  sydliga 

delar  bestå  af  föga  liögländta  berg-  och 
skogsmarker  kring  stora  vattendrag;  mel- 

lersta och  nordvestra  dolarne  v.tgöras  af 
en  jemnare,  sraåkullig  och  bördig  bygd. 
Sjöarue  ̂ ödra  och  Norra  Yngen,  med 
många  öar,  sund  och  näs  bilda  en  båge 
vid  södra  gränserna  samt  utfalla  åt  norr 

genom  Stora  och  Lilla  Turingen  i  Mä- 
laren. Vidare  finnas  Långsjön,  WaUin- 

gen,  Anstasjön  eller  Lilla  Måsnaren, 
Malmsjön  och  Stora  Rösjön.  Rådande 
jordmån,  dela  lera,  dels  svartmylla,  dels 

jäsjord  och  sand;  skogen  mestadels  hjelp- 
1ig.  Näringar  äro  åker-  och  ängsbruk, 
skogsbruk  och  något  tiske,  samt  bergs- 
och  manufaktur-rörelse.  Tax.-värdet  är 

1,371,000  rdr  rmt.  —  Folkmängden 
1,690  (år  1865). —  Socknen  utgör  en- 

samt ett  konsistorielt  pastorat  af  3:dje 
klassen  inom  Strengnäs  stift.  Kyrkan 

gammal,  prydes  af  fältmarskalken  grefve 
Dahlbergs  grafchor  och  ett  epithaphium 
öfver  skalden  Strandbjelms  son.  Bland 
kyrkoherdar  förtjenar  Johan  Palmberg 
(t  1691)  ihagkoramas,  såsom  utgifvare 
af  den  (utom  Arvid  Månssons  örtabok) 
första  handbok  i  Svenska  floran,  hvars 

närmaste  efterföljare,  först  efter  60  år, 
blef  Linnés  Flora  Svecica.  Denne  store 
mästare  inhämtade  sin  första  kunskap  i 

Palmbergs  arbete.  —  Socknen  har  spar- 
bank, fast  folkskola  och  Winklerska  slöjd- 

skolan, grundad  på  enskild  donation. 
Minnen  från  forntiden  utgöras  af  högar 
och  stensätiningar,  runstenar,  lemningar 
efter  borgar;  gården  Tingstaden,  till 
hviiken  torde  hänföras  hvad  en  handling 

af  1406  har  om  placitum  Ingcasom.  — 
Här  märkas  af  gårdar  och  verk:  Ny- 

qvarns  jernverk  och  pappersbruk;  frälse- 
säterierua  Sundsör,  Stensätra,  Ströpsta 

eller  Xyble,  Widbynäs  och  Anstå.  — 
Gårdarne  Berga,  Mai-sta,  Mörby  (med 
underl.  2\s  frälse,  areal  1,579  tunnl.), 
Söderby,  Widby^  Wärsta.  Knngsbro, 
1   mtl   krono,  är  prestgård. 
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Turinge.  å,  uppspringer  ur  Norra 
och  Södra  Yngen  i  Södermanland,  flyter 

genom  Södra  och  Norra  Turiugen,  huf- 
vudsakligen  i  nordlig  rigtning  genom 

Oknebo  härad  till  Sundsörsviken  af  Grips- 
holmstjärden.  Tillika  med  Malmsjön  och 

några  smän-e  bäckar  upptager  vattendra- 
get med  1  "/o  mils  sträckning  från  söder 

till  norr,  arenom  Turinge  och  Wårdinge 

socknar,  ungefår  1  qvadratmil;  medel- 
höjden är  100  till  120  fot. 

Turinge  (Twrunge)  Öfre  och  Yttre, 
gårdar  i  Eätaus  socken  i  Jämtland,  näm- 

nas år  1489  såsom  råmärken  å  gränsen 
mellan  Sverige  och  Norge. 

Tutaryd,  socken  i  Sunnerbo  härad 

af  Kronobergs  län,  annex  till  Ryssby, 
innefattar  på  en  areal  af  0,388  qv.-mil 

ll"^/j,  mtl,  hvaraf  7^i\  skatte,  ̂ /g  krono 
och  3%  frälse;  härtill  komma  0,023  qv.- 
mil  vatten.  Jordmånen  är  i  allmänhet 

sandblandad.  Genom  socknen  flyter  en 
å,  som  aflFör  vattnet  från  två  mindre 

sjöar  och  sedermera  nära  Traheryd  ut- 
faller i  Laga-ån.  Inbvggarnes  antal, 

som  år  1810  uppgick  till  endast  312, 

hade  1865  stigit  till  638.  Enligt  offi- 
ciela  uppgifter  antogs  år  1860  den  od- 

lade jorden  till  500  tid,  den  naturliga 
ängen  till  1,320  tid,  och  årliga  utsädet 
uppgår  till  870  tunnor,  hvilket  uppgafs 
1818  till  endast  160  tunnor. 

Kyrkan  är  gammal,  reparerad  1694, 

och  byggd  af  så  stora  ekstockar  att  en- 
dast 12  hvarf  behöfdes  för  att  gifva 

kyrkan  dess  höjd;  den  är  26  alnar  lång, 
12  alnar  bred,  och  ligger  på  ett  afstånd 

af  5V>  mil  från  Wexiö.  Enligt  riks- 
historiografen  Jakob  Wildes  uppgift  år 
1753  skulle  denna  kyrka  vara  den  äld- 

sta i  Småland.  Säkert  är  åtminstone, 
att  på  denna  plats  christendomen  varit 
predikad  och  bekänd  långt  före  de  flesta 
andra  trakter  i  vårt  fädernesland,  och 
kyrkan  uppfördes  och  underhölls  genom 
gåfvor  från  de  första  kringspridda  christne, 
som  här  hade  en  gemensara  samlings- 

plats och  gudstjenst.  Härigenom  har 
Tutaryds  kyrka  blifvit  hvad  den  ännu 
till  en  del  är,  en  offerkyrka,  till  hvilken 
gåfvor  insamlades  icke  blott  inom  lan- 

det utan  äfven  flerestädes  utrikes.  En 

gammal  folksägen  förtäljer,  att  då  den 
helige  Sigfrid  reste  från  Lund  till  Skara 

och  uppehöll  sig   i    dt-nna  trakt,  åt  han 

middag  vid  Femsjö  kyrka  och  anlände 
om  aftonen  till  Tutaryds  kyrka,  der  pre- 
sten  undfägnade  honom  med  aftonvard. 
På  norra  sidan  om  kyrkomuren  finnas 
åtskilliga  ättekullar  med  tre  bautastenar, 

och  anses  denna  plats  såsom  det  ur- 

sprungliga gudstjenststället  och  begraf- 
ningsplatsen.  —  FolkunderWsningen  be- 
strides  numera  i  en  fast  folkskola  med 

eget  skolhus,  —  Här  märkas  följande 
gårdar  och  byar-.  Bräkentorp  och  För- 
arp,  frälse-säterier,  se  dessa  art. ;  Tutaryd 
Bengtsgård  ̂ !^  mtl  krono,  komminister- 

boställe; 2  mtl  skatte  Tutaryd,  1  dito 

Förarp,  1  dito  Gnustorp,  ̂ /.,  krono  och 
^/o  frälse  Gmistorp  m.  fl.  —  Adress : Ljungby.  ̂  

Tvellån-  Vestra,  utgjorde,  år  1554, 
på  Wärmlandssidan  gräns  mot  Norge  (se 
Handlingar  rörande  Skandinav.  Historia, 
29  del,  sid.  75). 

Tverred,    Tväred,    annex-socken  till 
Gällstads  pastorat,    ligger   uti   Elfsborgs 

län  och   Kinds    härad,    1 '  4    mil  s.  från 
Ulricehamn;  areal  71,288  qvadr.ref  eller 

12,729  tid,  hvaraf  1,620  vatten;    119/,^ 

mtl  skatte,  '{\  krono,    II^ir    frälse,  till- 
sammans 23:5;l  mtl,  hvartill  komma  S^/jj 

mtl  (s.  k.  Handbolaget,  föres  i  juridiskt 
hänseende  till    Ås  härad);    1,580  inbyg- 

gare.  Marken  bergig,  jordmånen  sandig; 
1   skog  utgöres  på   en   allmänning  af  bok; 
!   på  östra  gränsen    ligger    sjön   Asunden. 

Kyrkan,    af   gråsten,    är    gammal.     Här 

I    märkas  säterierna    Tverredslund,  Hjerta- 
red   och    Hjertsbo    med    qvarn  och  såg; 

I    Matsered  '^U  mantal   säteri-ladugård.  — 

Berg  7,  mtl  och  Haganäs  '^/^  mtl,  med 
tegelbruk,  samt  andra  1  '4  mtl  frälse  bilda 

[    ett  gods.     tStafvared    %    mtl    är    kora- 
'   minister-boställe.     Mude   och    Alhammar 

i   byar.  —  Adress:  Ulricehamn. 
I  Tverreslund,    en  gård  uti  förut  be- 
:  skrifna  socken,  vid  sjön  Asunden,  nära 

i  kyrkan,  består  af  2  mantal  frälse-säteri. 
Eedan  1436  förekommer  denna  gård, 

!  men  då  under  namnet  Tväred  och  såsom 

1  tillhörande  Tord  Svensson,  af  adliga 
I  ätten  Store,  sedermera  äro  inga  egare 

kända  förrän  mot  slutet  af  1700-talet, 
I  då  det  tillhörde  löjtn.  G.  Stjerngranat; 
i   år  1863  funnos  härtill  2  egare. 

Tveta,  härad  i  Jönköpings  län,  be- 
läget söder  och  .sydost  om  sjön  Wettern, 

hvars  sydligaste  stränder  på  begge  sidor 
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ora  Jönköping  till  en  längd  af  något 
öfver  2  mil  höra  hit.  Begränsadt  i 
nordvest  af  Westergötland  (endast  1  mils 

gräns),  i  norr  af  Wettern  och  Wista  hä- 
rad, i  nordost  och  öster  af  N.  och  S. 

Wedbo,  i  söder  af  V\'estra  och  Östbo, 
samt  i  vester  af  ̂ lo,  upptager  detta  hä- 

rad den  högst  belägna  delen  af  Smalands 
bergsplatå,  en  god  del  af  det  egentliga 

Tabergs  förgreningar,  men  med  hufvud- 
saklig  sluttning  mot  norr,  hvarföre  detta 
härad  till  större  delen  tillhör  Wetterns  j 
vattenområde,  och  endast  i  sydvestligaste 
hörnet  samt  genom  några  sjöar  på  södra  ; 
gränsen  lemnar  tillflöde  åt  Emän,  Hoksån 
och  Nissan,  hvareniot  östra  delen  tillhör 
Svartåns  flodområde.  Längst  i  sydvest 

utbreder  sig  Tabergs  benjslwj,  och  här- 
ifrån går  en  bergssträcka  mot  öster,  till 

större  delen  följande  häradets  södra  gräns.  I 

Straxt  sydost  om  Taberg  upprinner  7a- 
bergsån  ur  Löfsjön.  På  vestra  gränsen 
utsträcker  sig  den  stora  Dummemosse, 
på  sitt  ställe  beskrifven.  Husqvarnaån, 
som  rinner  i  Westra  härad  och  utfaller 

i  Wettern,  sedan  den  kort  förut,  inklämd 

i  en  trång  klippbädd  med  pittoreska  om- 
gifningar  bildat  de  till  ortens  märkvär- 

digheter räkuade  vackra  vattenfallen  vid 
Husqvarna  gevärsfaktori.  Den  östligare 
och  mindre  delen  af  häradet  uppfylles 

af  de  stora  sjöarne  Nätaren  eller  Nät- 
tern,  Yllen  m.  fl.,  samt  deras  tillflöden, 
hvilka  slutligen  från  Yllen  aflflyta  på 
nordostliga .  gränsen  och  bilda  Svartån. 
Häradet,  som  omfattar  en  stad,  Jönkö- 

ping, 15  hela  samt  delar  af  4  socknar 
(se  tal)ellen  till  Jönköpings  län),  inneh. 

på  en  vta  af  204,304  tid  438*  ̂   mtl, 

hvaraf  201y^V  sk.,  45 }|^  kr.  och'  179;^ fr.,  beboddes  år  1805  af  12,048,  och 
1865  af  17,175  personer.  Inom  häradet 
funnos  år  1862:  8  fasta  och  lika  många 
flyttande  folkskolor  samt  19  småskolor, 
sockenbibliothek  i  12  socknar.  Det  utgör 
tillika  med  Jönköpings  stad  ett  säi  skilt 
kontrakt  af  Wexiö  stift  samt  med  Wista 

och  Mo  Jönköpings  läns  l:sta  fögderi, 
med  tingsställe  vid  Ingaryd  i  Kogberga 
socken. 

En  sägeD  förtäljer  rörande  häradets  upp- 
komst och  namn,  att  en  rik  borgare,  med  nam- 

net Jonas,  i  köpingen  vid  Wetterns  södra  strand, 
skall  pä  konungens  uppmaning  att  utbedja  sig 
en  skänk,  begärt  så  mycket  skog,  som  han 

kunde    »tveta»    in    på    en   dag;  detta  beviljades 

honom,  hvarpS  han  högg  en  »tvet»  eller  spåoa 
ur  det  ena  trädet  efter  del  andra,  svängande 
djupt  in  ]  landet  ända  dit,  der  Dummsån  faller 
i  Wettern.  Del  härad  han  sii  intvetat  kallade» 

Tveta  och  köpingen  fick  nnmnet  Jouaköpiop 
efter  honom.     (Se  Tveta    socken   i   Kalmar  län). 

Häradets  sigill  har  såsom  minne  häraf 
3  tveta r  eller  spån. 

Tveta  fjerding,  så  kallas  de  5^/^ 
mtl,  som  i  borgerligt  hänseende  föras 
till  Furuby  socken  af  Konga  härad,  men 

i  kyrkligt  till  Gårdsby  socken  af  Xorr- 
vidinge   härad. 

Tveta,  socken  uti  Aspelands  härad 

af  Kalmar  län,  4  mil  söder  från  Wim- 
merby,  angränsas  af  socknarne  Wirscrum, 
Gottfridsdal  och  Mörlunda,  samt  innefat- 

tar på  en  areal  af  16,061  tid  eller  89,940 
qvadratref,  deraf  0,o36  qvadratmil  vatten, 

15Vo  mtl,  hvaraf  10'/4  skatte, '/j  kiono, 
4','4  frälse.  Socknen  genoraflytes  af 
Emm-åu,  i  hvars  grannskap  marken  är 
slät,  men  i  öfriga  delen  bergig,  och  har 
sand  till  jordmån;  beboddes  1863arc:a 
1,120  inbyggare,  ett  antal,  som  ökats 
på  50  år  med  500.  Taxeringsvärdet 
nämnda  år  var  521,950  rdr  rmt.  llote- 
ringen  utgör  7  man.  —  Socknen  är 
annex  till  Mörlunda  pastorat;  socken- 

vägen utgör  ̂ /i„  mil.  Uti  Tveta  kyrka 
skall  man  funnit  på  1700-talet  en  gam- 

mal bok,  skrifven  på  pergament,  med 
runska  bokstäfver,  innehållande  en  be- 

rättelse ora  Odens  källa  öster  om  kyr- 
kan, hvilket  gifvit  Croelius  anledning  till 

den  förmodan,  att  här  varit  ett  urgam- 
malt samlingsställe,  helgadt  Zeut  Atin 

eller  Teutates,  Tyskarnes  Oden,  samt  af 
honom  till  en  början  fått  namnet  Zeuta 
(ett  Guds  hus),  hvilket  lätteligen  kunnat 
förbytas  till  Teuta  och  Tveta.  Om  ortens 
fordua  ryktbarhet  vittnar  dessutom  äfven 
en  på  Åkerö  egor  varande  stor  kulle,  kallad 

Kungshög.  —  Af  gårdar  märkas:  det  af  en 
Gisle  Petersson  före  sin  pilgrimsfärd  till 

Jerusalem  åt  muukarne  iNydaia  testamen- 
terade Mehratorp,  nuvarande  Torp,  af 

^'^  skatte  och  '  o  frälse,  med  pottaskebruk, 
som  äfven  finnas  vid  Odensås  och  Sin- 

nersiad;  — Åby  gård,  af  ̂ ^  skatte  och  ̂ j^ 
frälse,  med  säg;  —  Kantabo,  '/o  frälse, 
med  3  sågar  och  ångbränneri.  —  Bloras- 
holms  färgeri;  —  V.,  mtl  Götheruda  är 
sergeant-boställe.  —  Byar  äro  Tveta  at 
'  o  frälse,   ''o  skatte,    Torsebo,  Afiingebo 
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och    Örsasjögle.  —  Adress:    Wiminerby 
och   Stora  Aby. 

Tveta,  ett  fräise-säteri,  se  art.  Mi- 
sterluilts  socken. 

Tveta,  herreirård  i  Tliorsluuda  soc- 

ken pa  Öland,  utgörande  raed  underly- 
dande Apierum,  ̂ ,  .^  mtl ;  härtill  hörer  en 

särdeles  vacker  trädgård. 
Tveta,  socken  uti  Carlstads  län  och 

Nas  härad,  är  belägen  norr  om  Dalbo- 
sjön, 6  mil  s.  v.  från  Carlstad,  omfattar 

13,328  tid  fast  land  och  0,o6o  qv.mil 
vatten.  Marken  är  mer  bergig  än  jemn, 
rådande  jordmån  svartmylla.  Härigenom 
sträcker  sig  Afvelsätersnioeu  inpå  gränsen 
mot  Dal.  För  boskapsafvelns  förbätt- 

rande har  på  Guttane  egendom  under 

året  1862  uppställts  en  tjur  och  10  qvi- 
gor  af  korsning  mellan  Ayrshire-tjur  och 
kor  af  vanlig  svensk  herregärdsrace;  till 
gödningsämne  har  här  äfven  anväudts 
kalk.  Socknen,  som  är  1810  beboddes 

af  992  och  1865  af  1,700  personer, 

innefattar  20'',.,  mtl  skatte,  '/^  krono, 
3*4  frälse,  med  lägenheter  taxerade  till 
931,000  rdr  rmt.  Roteringen  är  15 
man.  Kyrkan  ligger  1  mil  söder  från 
moderkyrkan  i  Kila.  Sockenbibliothek 
finnes.  De  fattigas  antal  uppgick  1855 
till  70,  som  hvardera  erhöllo  i  bidrag 

18  rdr  51  öre.  Utom  Guttanes  egen- 
dom, som  är  den  betydligaste  och  utgö- 

res  af  1  mtl  Guttane,  \^  mtl  Jernebohl 

och  '/4  Lerdaln,  alla  sk.,  märkes  Ö7ia;  — 
^fossv^k  (Måsvik),  ̂ /^  mtl,  är  komrain.- 
boställe.  I  Afvelsäter  by^  är  gästgifveri; 
i  denna  by  nära  invid  Araålsviken  skall 
enligt  sägnen  stått  ett  slag,  hvilket  an- 

ses bekräftadt  af  fyndet  utaf  en  hufvud- 
skalle,  deri  en  torntidens  yxa  setat  fast- 

huggen (se  Dybecks  Runa,  år  1847, 
sid.  1).  Byar  äro  vidare  Backa,  Bills- 

vik, Getebol,  Hulta,  Hallanda,  Karud, 

Lerbyn,  Sjöbyn,  Smärslid,  Skärsmyr, 
Wahlnäs.  —  Adr.:  Carlstad  eller  Åmål. 

Tveta,  annex-socken  till  Södertelge 
pastorat,  är  belägen  uti  Öknebo  härad 
af  Stockholms  län;  areal  9,049  tid  = 

50,674  qvadratref,  hvaraf  1,389  tid  vat- 
ten, utom  andelen  i  Saltsjön;  2lVe  ratl, 

deraf  3  skatte,  11^;^  frälse,  %  krono, 
mellan  8  och  900  inbyggare.  Omkring 
sjöarne  Måsnaren,  Wällingen,  Långsjön 
och  Lånaren  är  ganska  bergländig  trakt, 
kring  förstnärandas  utlopp  och  dess  syd- 

västra strand  äro  de  mest  odlade  byg- 
derna. Rådande  jordmån  dels  svartmylla, 

dels  mojord,  dels  god  lera  i  dalgången 
mellan  sjöarne.  Näringar  äro  desamma 
som  i  Södertelge  landsförsamling  med 

tillägg  af  manufaktursmide  vid  Brän- 
ninge  bruk.  Kyrkan,  af  gråsten,  belägen 

Vo  mil  från  Södertelge,  är  gammal.  Soc- 
kenskolan är  i  sednaste  åren  grundad 

af  egaren  till  Tvetaberg.  Utom  denna 
gård  (se  den  art.)  må  nämnas  Jximsta, 
1   mtl  frälse,   med  lägenheten  Eknäs. 

Tvetaberg,  en  sätesgård  uti  förut- 
beskrifna  socken,  belägen  '/j  ™il  ̂ r^n 
Södertelge,  vid  Måsnarens  utlopp,  består 
af  4  mtl  fräise-säteri.  Gården  är  först 
i  medlet  och  mot  slutet  af  1600-talet 

grundad  och  gjord  till  säteri  af  fru  Ca- 
rin Bååt,  Carl  Cantersten  och  landshöfd. 

Erik  Lovisin,  som  efter  h varandra  ut- 
bytte frän  kronan,  år  1647,  Alö,  iVj 

fräise-säteri  ladugård,  år  1678  Boo  och 
Ytterby,  h vartdera  af  1  mtl,  samt  1683 
— 94  Qvarsta  och  Hosjö,  likaledes  af 
1  mtl  hvartdera.  De  sistnämnda  fyra 

hemmanen  hade  alla  i  början  på  1600- 
talet  tillhört  ståthållaren  Hans  Johans- 

son, som  skref  sig  till  Boo  och  Aleqvarn, 
men  sedermera  blifvit  indragna  till  kro- 

nan. Det  sålunda  genom  ofvannämnda 
personer  bildade  Tvetaberg  förblef  inom 
Lowisinska  slägtens  ego  tills  år  1796, 
hvarefter  det  tillhört  bland  andra  frih. 

Hierta  1825  och  brukspatron  C.  A.  Tamm 
sedan  år   1838. 

Tvetabergs  gods  utgjordes  1863  af 
5^8  säteri  (inber.  Ale  och  ̂ g  Högberg), 

2' g  frälse  Bränninge  i  Tveta,  V2  ""ti 
frälse  i  Westertelge  socken,  allt  under 

eget  bruk,  samt  af  3%  mtl  bortarren- 
derade äfven  inom  Tveta  socken ;  till 

egendomen  höra  vidare  Aleströms  klädes- 
fabrik. Bränninge  samt  Fågelsångs  te- 

gelbruk; det  hela  taxerades  1863  till  c:a 
450,000  rdr,  hvaraf  100,000  rdr  för 
hufvudgården,  på  hvars  egor  och  underl. 
torp  bodde  nämnda  år  157  personer. 

Vid  godset  har  på  sednare  tiden  anmärk- 
ningsvärda  odlingsföretag  blifvit  gjorda 

och  förbättrade  brukningsmethoder tilläm- 
pade. Fordom  har  vid  Tvetaberg  äfven 

funnits  ett  krutbruk. 

Tving,  socken  uti  Medelstads  härad 
af  Carlskrona  län,  2 'A  "lil  »•  "•  v.  från 
Carlskrona,    omfattar   på  en  längd  af  3 
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mil  en  areal  af  1,245  qvadratmil  land 

och  0,060  vatten,  inber.  Erinfjsboda  ka- 

pell, hvarraed  socknen  utgör  ett  konsi- 
storielt  pastorat  af  2:dra  klassen  inom 

Lunds  stift,  med  59^  24  "i*^'  skotte,  1 
krono,  1^  g  frälse,  bebodda  af  6.452  in- 
Ijyggare.  Marken  bergig,  rådande  jord- 

mån »and,  ymnig  skog.  Nästan  enda 
utsädet  är  råg.  Produkter,  som  afyttras 

härifrån  äro  smör,  ost,  boskap,  foder, 

bräder,  timmer,  kol  och  pottaska.  Till 

tordna  jernbruket  vid  Ålnaryd  hemtades 
malm  ur  sjöarne  Blänken,  Listersjön, 

Skälen,  Ljusterhöjden  m.  fl.,  der  äfven 

tillfälle  till  fiske  erbjudes.  —  Tax  värdet 
är  3,142,426  rdr;  kronotionden  utgår 

med  1G4  kubikfot  råg,  16.5  kubikfot 
korn  Två  fasta  skolor  finnas.  —  Brand- 

stodsbolag sedan  år  1856.  Prestgården 

Näs,  *  2  "'^^'  h^artill  hörer  Presiholmen, 
skänkt  af  en  viss  Otting,  höfding  på 

Söfdeborgs  slott.  —  Byar:  Jemsunda. 
hvaraf  Vr  frälse  lyder  under  Johannishus 

säteri.  —  Tving,  med  två  välbyggda 

gårdar.  —  Alnaryd,  hvaraf  ̂ le  ™tl  har 

qvarn  och  såg.  —  Blåningsinåla,  Lån- 

gasjömåla,  Broddamåla,  Gäddegöls,  To- 
tasjö,  Grönjölsmåla.  alla  med  qvarnar, 

ra.  fl.  —  Vo  rotl  Näs  är  länsraans-bost. 

—   Postkontor  finnes  i   Tvings  by. 
Tvååker,  fordom  Toager,  socken  uti 

Hirable  härad  af  Halmstads  län,  vid 

hafvet,  1^/j,  mil  s.  o.  från  Warberg,  om- 
fattar 10,530  tid  eller  58,968  qv.ref, 

fördelade  på  63^!j  mtl.  deraf  37^3  sk., 
2V4  kr.,  24%  frälse.  Socknen,  delad  i 
Norra  och  Södra  af  Lillan,  som  utgör 

på  en  betydlig  sträcka  gränsskilnad  i  norr 
mot  Spannarps  socken,  är  i  allmänhet 

en  slättmark,  likväl  gifvas  enskilda  höj- 
der, såsom  Borråsberg  och  Hörråsen, 

flerstädes  vackra  lundar  af  löfträd.  Ingen 

insjö  finnes.  Rådande  jordmån  är  flyg- 
sand, här  och  der  blandad  dels  med  mylla, 

dels  med  torfmossjord,  och  stundom 
äfven  med  lera.  Åkerbruket  för  karlarnc 

och  väfnad  för  qvinnorna  äro  liutvud- 
näringar;  saltsjöfiske  idkas  af  strandbon. 

Odlingsfliten  är  i  betydligt  tilltagande. 
Betesmarken  är  svag;  skog  saknas,  och 

tillgången  på  bräuntorf  är  betydligt  med- 
tagen. En  jerngrufva  pa  Fastarps  ut- 

mark omnämnes  år  1197  såsom  då  do- 

nerad af  erkebiskop  Absalon  i  Lund  till 
Sorö    kloster,    masugnen   skall  stått  vid 

hemmanet  .Ternmölles  qvarnfall.  Ta.x.- 
värdet  upptogs  1863  till  1,861,100  rdr. 
Folkmängden,  som  år  1805  var  1,513, 

uppgick  1865  till  2,430  personer.  Tvä- 
åkers  socken  utgör  med  Spannarp  ett 

regalt  pastorat  inom  Göteborgs  stift,  be- 

bodt  af  öfver  3,100  personer;  till  stifts- 

staden räknas  8-^,  mil.  Kyrkan,  af  sten, 
60  alnar  lång,  är  en  af  de  vackraste  i 

orten.  Barnaundervisningen  bestrides  uti 
en  fast  folkskola  af  en  examinerad  lärare 
och  i  4  småbarnsskolor  af  oexrtminerade 

lärare;  barnens  antal  år  1863  var  om- 

kring 1,414.  Första  nilmnde  pastor  är 
Henrik  Nilsson,  död  1662.  Bland  forn- 

lemningar  märkas  16  stenar  i  bautastens- 

form:  sägnen  omtalar  en  borg  på  Borg- 
berget, der  Tvåukers,  Spannarps,  Träslöfs 

och  Hunestads  sockne-rågångar  samman- 

stöta; ett  fynd  å  199  st.  silfvfM-mynt 
gjordes  nyligen  å  hemmanet  Syks  egor 

af  åbon.  —  Gårdar:  ^fnnkagård,  upp- 

gifves  vara  socknens  bästa  hemman:  — 

Högared  af  '  ̂  mtl  och  Fastarp  af  '  ., 
mtl,  båda  frälse,  äro  välbyggda.  —  Half- 

bondagärde,  'o  mtl  frälse,  eges  af  Halm- 
stads hospital.  I  byn  Tvååker  är  1  mtl 

prestgård,  '/j,  mtl  klockaregärd  Flera 
hemmans-frälse-räntor  innehaiVas  af  Trip- 

peska  arfvingarne.  —  Adr.:   Warberg. 

Tvärdala,  ett  mtl  rusthåll  och  3^.^ 
mtl  fr.,  äro  belägna  uti  Westra  Husby 
socken  af  Hammarkinds  härad  och  Lin- 

köpings län,  1''  8  mil  från  Norrköping, 
1  mil  från  Söderköping  och  74  ™''  ̂ ^ån 

Snöfvelstorp."*  lastageplats  invid  Göta  ka- 
nal. Tvärdala  ecrendom  har  innehafts  af 

Pfaizgrefliga  huset,  sedermera  blifvit  styc- 
kad ;  kort  före  reduktionen  egdes  2  mtl 

af  G.  Bonde,  1687  af  And.  Liljehööks 

arfvingar,  1700  af  amiral  Horns;  i  sed- 
naste  tiden  ha  .3  mtl  frälse  och  rusth.- 
hemraanet  utgjort  en  bättre  bebvffsd 

egendom  med  146  tid  stark  och  bördig 

åker,  30U  tid  vårdad  skog  m.  m.,  samt 
tillhört  1850  öfverste  D.  M.  Klingspor, 

1863  hr  P.  M.  Engström  på  Mensjö; 

taxeringsvärdet  var  sistn.  år  81,000  rdr. 

Resten,  '/.,  mtl  frälse,  lydde  under  Hy- 
linge  säteri. 

Tydje  (Thydie  år  1397),  Tydee.  soc- 
ken, hvars  kyrka  raserades  1849.  och 

derefter  sammanslagen  med  modersocknen 

Tössö,  är  belägen  uti  Tössbo  härad  af 
Elfsborgs     län,    vid     Wenern:     omfattar 
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5,832  lid,  utom  Tydjesjöu,  som  upp- 
tager 0,012  qvadratniil  vatten;  hemmau- 

talet  är  13^  g  ratl,  deraf  l-'l^  sk.,  2  kr., 
3-',  4  fr.,  bebodda  1865  af  860  inbyggare. 
Socknen  har  silfver-  och  jernmalmsstreck 
vid  Bjövby,  Slädekärr  och  Nötöii,  sistu. 
en  udde  i  \Venern,  samt  kopparkis,  gul 
brunspat,  autimonialisk  falilerz:  en  lui- 
neralkälla  kallad  HålehäUan.  Ofvan- 

nämnda  Tydje  sjö,  deri  Hvitlaiula-ån 
utfaller,  sänktes  ar  1821.  då  fallet  vid 

Forssnäs  bortsprängdes.  —  För  barna- 
undervisuingen  finnes  vexeluudervisnings- 
skola  sedan  1835.  Socknens  fornminnen 

utgöras  af  liällekistor,  stenrör,  en  ätte- 
hög, bautasten,  dessutom  äro  en  mängd 

sägner  satta  i  förbindelse  med  de  mänga 
i  socknen  varande  berg  och  bergsgroitor, 
tjellsjöar  och  andra  naturmärkvärdigheter; 
från  en  seduare  tid  har  socknen  än  min- 

nen från  Gyldenlöws-fejden  år  1678,  då 
kyrkan  brändes.  —  Bland  gårdar  nära- 

nas: Fors7iäs,  ̂   .,  mtl,  ärfdt  af  Thure 
Jönsson,  och  sedan  1834  anslaget  till 

häradsskrifvare-bost.;  —  ̂ /.,  mtl  Westra 

Sjögar    och    ̂ .^  ratl  Skäggebol,  militiae- 
hemman; ratl    Tydje    stom ; 
Björbyn  och  Westanå,  hvartdera  af  1  ratl 
frälse.  —  Adress:  Amål. 

Tyft,  gästgifvaregärd  uti  Göteborgs 
och   Bohus  län;   skjutsar  till 

Östad  i  n.  o   ^i\  mil. 
Grimmelund  i  öster  ....     1        » 
Hede  i  vester   1        » 

Tygelsjö,  som  i  gamla  danska  hand- 
lingar kallas  Tyelse,  Tielse,  Thiulfuelse, 

och  utgör  tillsammans  med  K  lagstorp 

ett  pastorat,  begränsadt  i  norr  af  Bun- 
keflods och  Glostorps  församlingar,  i 

söder  af  Gesie,  i  vester  af  Öresund,  är 
belägen  i  Oxie  härad  af  Malmöhus  län. 
1  mil  söder  frän  Malmö;  hufvudsträck- 
ningen  är  11,000  alnar,  bredden  vexlar 
mellan  2,400  och  3,900  alnar,  arealen 
2,510^4  tid,  iuberäknadt  till  %  mtl 

Gesie  hörande  15';^  tunnland,  som  äro 
sammanblandade  med  Piles  öfriga  egor. 
Socknen  utgör  ett  herrligt  slättland,  som 
sakta  sluttar  ned  mot  hafvet,  och  vi.«ar 
sig  såsom  ett  enda  fruktbart  sädesland, 

eller,  till  följd  af  de  allmänna  pilplan- 
teringarne,  sona  en  storartad  trädgård, 
prydd  med  tätt  liggande  vackra  hus  och 
gårdar,  hvilka  likt  spridda  lustställen, 
och  omgifna  af  vackra  planteringar,  små 

parker  och  fruktträdgårdar,  i  hög  grad 
försköna  taflan,  hvilken  i  vester  innefattas 
af  sundets  blåa  vågor,  med  sina  deröfver 
sakta  framglidande  seglare.  Jordraånen 

består  öfverhufvud  af  lermylla  på  ler- 
botten;  den  sednare  hvilande  på  ett  un- 

derlag af  kritsten,  såsora  fallet  är  raed 
hela  den  sydvestra  delen  af  provinsen, 
ehuru  intet  lager  af  kritarten  framträder 
blottadt;  endast  sjelfva  hafsstranden  är 

af  magrare  beskaffenhet,  sandig  och  grus- 
blandad,  samt  måste  i  följd  at  öfver- 
svämningar  endast  begagnas  till  bete. 
All  bergformatiou  saknas,  endast  på 

flinta,  såsom  alltid  åtföljande  kritbild- 
ningen,  finnes  god  tillgång.  Vatten  finnes 
till  husbehof,  men  endast  i  gräfda  brun- 

nar eller  dammar,  ty  ingen  kallkälla, 
intet  kärr,  icke  en  gång  en  torfmosse 
finnes  iiiora  pastoratets  oraråde.  Ett  enda 

obetydligt  vattendrag  genomlöper  sock- 
nen förbi  kyrkobyn,  men  uttorkar  van- 

ligen om  soraraaren.  På  säteriet  Piles 
strandmark  finnes  en  dam,  numer  kallad 

n Andkojan»,  sannolikt  deraf  att  en  mängd 
vildänder  och  annan  sjöfogel  vid  vissa 
tider  af  året  under  nattetid  samlas  i  dam- 

mens vatten.  Klimatet  är  synnerligen 
mildt  och  helsosarat.  Vårvindarne  äro 

de  skarpaste  och  derföre  mest  farliga  för 
såväl  helsan  som  växtligheten;  dereraot 

äro  sena  vår-  och  tidiga  höstfroster  ovan- 

liga. Detta,  jemte  den  i  allmänhet  min- 
dre stränga  vinterkölden,  gör,  att  flera 

växter  med  ett  egentligen  mycket  mer 
sydligt  hemland  här  kunna  bära  mogen 
frukt,  såsora  flera  drufsorter,  mullbär, 

aprikoser,  persikor,  m.  fl.,  samt  t.  o.  m. 
utan  betäckning  öfvervintra.  Utora  vid  de 
flesta  kusttrakter  förekomraaude  skrofler, 

äro  inga  sjukdomar  här  endemiska.  Växt- 
ligheten är  ytterst  yppig  hvad  odlade 

växter  vidkommer,  men  den  vilda  floran 

är  fattig  till  följd  af  att  nästan  all  mark  är 

uppodlad.  Hvarken  hvit-  eller  blåsippor 
finnas,  icke  en  gång  Arnica,  men  der- 
emot  Veronica,  Draba  verna,  Lamicum 

ra.  fl.  tidiga  åkerblommor  i  öfverflöd. 
Bland  sällsyntare  växter,  förekommande 
i  åkrarne  äro:  Sagina  ciliata,  Elatiiie 
rn.  fl.  Af  vilda  bärsorter  finnas  endast 

Rubus  ccecius  (käringsbär)  och  Fragaria 
collina  (backsmultron),  hvilken  sednare 

är  temligen  sparsam  och  ofta  steril.  Flä- 
derbusken och  krypvidet   (Salix  repens). 



Ty^elsjö. 
Ty^plsjö. 

137 

äro  de  enda  buskarter,  som  på  slätterna 
plantera  sig  sjelfva.  Af  pilarter  äro 
Salix  alba,  viridis  och  viminalis  allnoän- 
nast  planterade,  alm  på  få  ställen,  vid 

kyrkorna  och  nå^^ra  bonin;;shu3.  Ly- 
cium  harbarum  planteras  ofta  vid  de 
smärre  husen  och  pryder  deras  väggar 
och  gaflar.  Lafvar  finnas  få,  ormbunkar 
inga,  och  mossor  får  man  söka  på  de 
mer  gamla  halmtaken. 

Socknen  utgöres  af  endast  TygelsjÖ 
by,  före  1805  på  ett  ställe  omkring 
bäcken  söder  om  kyrkan,  nu  spridd  kring 
hela  socknen,  och  Pile  förd  na  säteri  af 
2  ratl.  Om  det  sednare  förtäljer  sagan, 
att  på  dess  ställe  fordom  stått  en  med 
vallar  och  grafvar  befäst  borggård,  och 
in  i  närvarande  århundrade  skola  spår 
efter  beraälda  vallar  varit  synliga,  men 
nu  mer  äro  sådana  försvunna,  och  plogen 
samt  lian  gå  fram  öfver  det  fordna 

herresätets  spårlösa  plats.  Historien  om- 
nämner hvarken  hvem  som  grundlagt 

eller  bebott  det,  ej  heller  vet  man,  när 
det  förstördes.  Endast  några  gamla 
danska  handlingar  omnämna  en  herr 
Ulfstaud.  I  en  sednare  tid  utgjorde 
Pile  ett  uts.  frälse  till  Börringe  kloster 
och  uppgifves  af  Gillberg  år  1765  lydt 

under  Torups  gård;  det  såldes  dock  slut- 
ligen från  Börringe  och  köptes  af  bön- 
der. Hemmanen,  19^ g  mtl,  utgöras  af 

4V2  rotl  uts.  frälse,  2'!^  krono-skatte 
roterade,  111%%1  kr.-sk.-rusth.,  ̂ ^^i^  kr., 
1  militise-,   1   ecklesiastikt  boställe. 

Folkmängden,  som  1800  var  332 
och  1865  uppgick  till  850  personer, 
har  under  de  sednare  50  åren  alltså  mer 

än  fördubblats;  en  omständighet,  som 
i  främsta  rummet  torde  ha  sin  orsak 

i  euskiftet  och,  genom  jordens  bättre 

odling,  dernäst  i  hemmans-klyfningen. 
Hela  socknen  består  af  156  hushåll; 

hemmansbrukarnes  antal  är  58,  husman- 
nens 65  och  tjenstehjonens  116.  Polket 

i  detta  pastorat  utmärker  sig  genom  ett 
stilla,  ärligt  och  gudfruktigt  sinnelag 
samt  rena  seder.  Den  stilla  sedesamhet, 
som  röjer  sig  i  öfrigt,  visar  sig  äfveu 

derutiuan,  att  dans  och  lekstugor,  van- 
ligen UQgdomeus  käraste  nöje,  här  icke 

ega  rum.  Åtskilliga  åboer  hålla  tidnin- 
gar, och  flera  af  dem  ega  ock  sin  lilla 

boksamling,  som  dock  består  nästan  en- 

dast af  religiösa  uppbyggelseskrifter,  så- 
VII. 

som  Luthers,  Xohrborgs  och  Schartaus 
postillor.  Gamla  plägsedcr  af  vidskeplig 
art,  som  annars  så  ofta  påträffas  hos 
allmogen,  hafva  här  för  länge  sedan  för- 

svunnit, hvartili  undervisningen  i  sock- 
nens 2:ne  skolor  sedan  åren  1807  och 

1827  väl  i  sin  män  bidragit.  Vänliga 
och  nmgängsamma,  röja  bönderna  en  för 
sin  klass  ovanlig  frihet  i  umgänges- 

tonen. Välståndet  är  äfven  i  jemnt  till- 
tagande, en  följd  så  väl  af  den  rådande 

idogheten  som  af  den  fruktbara  jordmånen. 
Boningshusen  äro  i  allmänhet  uppförda 
af  brändt  eller  obrändt  tegel  och  kors- 

virke under  halmtak.  Ladugårdshusen, 
som  äfven  byggas  stora  och  rymliga, 
utgöra  med  manbyggnaden  en  fyrkantig, 

kringbyggd  gård,  hvilket  är  förmånligt 
på  en  slätt,  der  vinden  har  fritt  spelrum. 
—  Näringar.  Åkerbruk  är  hufvudnä- 
ringen,  och  lemnar  sädesproduktionen 
betydlig  afkastning.  Före  euskiftet  var 
åkerjorden  till  kyrkobyarna  delad  i  tre 
vångar  eller  gärden,  i  hvilka  hvar  och 
en  hade  sin  åkerteg.  Efter  euskiftet  har 
mau  lärt  sig  att  bättre  använda  jorden, 

och  all  marken,  med  undantag  af  den  när- 
mast stranden  befintliga,  de  s.  k.  strand- 

ängarne, är  uppodlad  åker.  Ett  hemmans 
egor  äro  vanligen  indelade  i  6  å  7  lotter 
under  växelbruk  i  följande  ordning: 
1:0  gödslad  träda,  2:o  råg,  3:o  klöfver, 
4:0  korn,  5:o  ärter  och  vicker,  6:o  bland- 

säd och  hafra.  Lin  odlas  föga,  ehuru 

jordens  godhet  skulle  medgifva  vackra 
skördar  af  denna  nyttiga  produkt,  som 
nu  måste  till  höga  priser  införskrifvas 
från  utrikes  orter.  Eapsat,  betor  och 

turnips  odlas  obetydligt.  Åkerbruksred- 
skapen äro  engelska  plogen,  jernharf, 

skånskt  årder,  vält  och  mullsloffa.  Bo- 
skapsskötseln är  ringa  här,  liksom  på 

många  andra  ställen  inom  detta  bördiga 
landskap.  Stora  hemman  med  ända  till 
100  tid  åker  hafva  stundom  blott  6 

kor.  Jordbrutarens  högsta  bemödande 
synes  gä  ut  på  framtvingandet  of  goda 
sädesgrödor,  och  till  följd  deraf  lemnar 
ladugarden  föga  till  afsalu.  Jordrymden 
till  hvarje  helt  mantal  varierar  mellan 
100  å  150  tid.  Jordens  försäljnings 
värde  har  här,  som  öfver  allt  i  Skåne, 

syunerligast  på  de  fniktbara  slätterna 
och  i  städernas  grannskap,  nästan  för- 

dubblats   på    ett    hälft  århundrade.     Ar 

18 
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1855  betaltes  inom  pastoratet  vanligtvis 
mellan  300  å  350  rdr  rrat  för  tunnlandet, 

då  fråga  är  om  större  hemmansdelar; 
men  för  mindre  jordbitar  betingas  vida 
högre  pris.  Rörande  heinmansklyfningen 
hänvisas  till  annex-socknens  beskrifning. 
Trädgårdsskötseln  börjar  alltmer  att  vinna 
intresse;  vid  hvarje  hemman  linnes  en 

större  eller  mindre  trädgård.  Vid  Ty- 
gelsjö prestgård  är  en  större  välskött 

trädgård,  der  man  har  särdeles  stora 
valnötsträd,  spalierade  mullbärsträd  och 

persikor,  som  bära  årlig  frukt.  Der- 
jerate  har  pastorn  försett  trädgärden  med 
många  vackra  utländska  träd  och  buskar. 
Afveu  hos  en  och  annan  bonde  äro  an- 

läggningar gjorda  i  nyare  stil,  med  gräs- 
planer, sandgångar  ra.  m.  Till  och  med 

vindrufvor,  både  gröna  och  bruna,  finnas 

och  mogna  utan  drifning.  Särskildt  nam- 
nes ock  en  trädgård  i  engelsk  stil,  med 

åtskilliga  utländska  träd  och  blomster- 
buskar, anlagd  af  en  hemmansåbo  i 

Klagstorp.  Bär,  grönsaker  och  växter 
för  kökets  behof  odlas  vid  hvarje  liten 
lägenhet.  Biskötsel  drifves  endast  för 
egna  behofvet.  Ingen  humleplantering 
finnes.  Bränslet,  som  fordom  nästan 

uteslutande  bestod  af  torf,  hvilken  hem- 
tades  från  trakten  af  Svedahla,  utgöres 
nu  förnämligast  af  stenkol  från  Malmö 

samt  ved  från  Skabersjö  och  Lindhol- 
mens gods,  derifrån  äfven  skogseffekter 

till  redskapsvirke  och  byggnader  hemtas. 
Ylle-  och  linneväfuader  tillverkas  för  eget 
behof.  Af  verk  finnes  endast  en  tuU- 

mjölqvarn,  uppförd  år  1736.  Afsätt- 
ningsorten  lör  socknens  produkter  är 
Malmö,  cch  antogos  desamma  1855  upp 
gå  till  c:a  2,000  rdr  rgs  pr  helt  ratl. 

Tygelsjö  och  Klagstorp  hafva  från 
uråldriga  tider  utgjort  ett  pastorat,  som 
nu  är  regalt  af  l:sta  klassen,  med  tax. 
550,  och  tillhörande  Oxie  kontrakt  af 

Lunds  stift.  Pastors-bostället  utgöres  af 
egendomen  JVJ  41  Tygelsjö,  ett  helt  mtl, 

med  en  egorymd  af  lOO'/^  tid.  Sock- 
narne  lyda  under  Oxie,  Skytts  och  Wem- 
menhögs  häraders  dorasaga;  tingsstället 

är  Klörup,  omkr.  ̂ /.^   mil  frän    Tygelsjö. 
Kyrkan,  som  antages  vara  från  13:de 

och  14:de  århundradena,  är  ursprungli- 
gen uppförd  i  rundbägssiil  med  fyrkan- 
tigt torn  och  räta  trappformiga  gaflar. 

Med  undantag  af  tornet,  der  ännu  gamla 

skottgluggarne  finnas  qvar,  samt  chor- 
gafveln,  har  kyrkan  1823 — 35  undergått 
fullkomlig  ombyggnad.  Vid  dessa  kost- 

samma byggnadsföretag,  utförda  enligt 
öfverintendents-erabetets  ritning,  gjordes 
intet  afseende  på  kyrkans  ursprungliga 

byggnadsstil,  utan  vittnar  tillbyggnaden 
så  väl  om  smaklöshet  som  mindre  insigt 

i  byggnadskonst.  Sjelfva  hvalfven  äro 
så  illa  uppförda,  att  de  hafva  betydliga 
sprickor  och  hota  att  instörta,  så  vida 
de  icke  ånyo  ombyggas.  Då  professor 
Brunius  omtalar,  huru  öfverintendents- 
embetet  tillåtit  okunniga  byggmästare 
bortfuska  våra  skånska  kyrkor,  anförer 

han  såsom  exempel  alltid  i  främsta  rum- 
met Tygelsjö  kyrka.  Predikstolen  är 

förfärdigad  1595  i  den  s.  k.  renaissance- 
stilen  och  har  afbildningar  i  trä  af  de 
fyra  evangelisterna.  Altaret  är  i  samma 

stil.  I  kyrkan  förvaras  en  gammal  dop- 
funt af  sten,  en  grafsten  Öfver  den  l^r- 

lige,  velart  oc  Vilfornemme  mand  Erik 
Christensen  fordum  Heritsfoget  her  i 
Oxie  höeret.  Den  förste  kyrkoherde, 
som  namnes,  är  Johannes  Nikolai  år 

1562.  Bland  pastoratets  15  kyrkoher- 
dar må  vidare  nämnas:  Peder  Lauritson 

år  1591,  om  hvars  nit  och  arbetsamhet 
som  kyrkoherde  vittna  både  minnen  i 
kyrkorna  och  efterlemnade  skrifter,  såsom 
hans  Catechismus:  »En  sand  enfoldig  oc 
ordentlig  Förklaring  offuer  Catechismum, 
som  vor  Trois  oc  Saligheds  lärdoms 
fäste  Grunduol.»  Johan  Nils  Lnndseus, 
som  tillträdde  år  1776  och  dog  1789, 
blef  af. folket  kallad  »en  sträng  prest», 

troligen  för  sitt  nit  om  ungdomens  un- 
dervisning. Af  efterträdaren  Nils  Chri- 

stoffer  Holst,  f  1815.  ombyggdes  prest- 
gården  åren  1791 — 92  samt  anlades 
den  nuvarande  stora  och  prydliga  träd- 

gården o.  s.  v.  Efter  mag.  Jacob  Berndt 

Kallenberg,  död  1849,  anlade  hela  för- 
samlingen sorgdrägt,  tillkännagifvande 

dermed  den  allmänna  sorgen.  Nuva- 
rande kyrkoherden  (sedan  1851),  mag. 

Johan  Ernst  Rietz,  är  ledamot  af  ut- 
ländska lärda  samfund;  af  hans  många 

utgifna  arbeten  må  nämnas:  »Skånska 
skolväsendets  historia»;  »Geografiens  och 

Geografiska  upptäckternas  hist.»;  »Scri- 
ptores  Suecici  medii  tevi»  m.  fl. 

Pornlemningarne  utgöras  af  ättehögar, 
der   man    funnit    menniskoskeletter,    och 



Tyksfors. 
Tvksi»«rk. 139 

i  en  hufvudskål  en  afbruten  pil,  5  tum 
lång  och  1  tura  i  diameter,  gjord  af 
taggen  af  ett  elghorn.  I  sitt  arbete  om 
»Skandinaviska  Nordens  Ur-innevänare», 
Del.  I,  omnämner  professor  Nilsson  dessa 
fynd,  som  han  anser  vara  af  särdeles 

intresse  i  etnografiskt  hänseende,  då,  så- 
som han  yttrar  sig,  man  här  för  sina 

ögon  har  lik  af  en  menniskostum  och 

vapen,  hvarmed  de  blifvit  dödade,  till- 
höriga eu  annan.  De  funna  skeletterna 

anser  han  nämligen  tillhöra  Kiiubriska 

folkstammen,  dels  emedan  begrafniiigs- 
sättet  är  sådant,  som  påträffats  endast 
hos  det  folk,  som  nyttjade  kopparvapen, 
men  aldrig  hos  det,  som  begagnat  sten- 

redskap, dels  emedan  man  bland  ske- 
letterna funnit  ett,  kring  hvars  armpipor 

sutto  spiralringar  af  bronz.  Sannolikt 
har  här  förefallit  en  strid  mellan  landets 

vilda  inbyggare  och  ortens  nuvarande 
bebyggares  äldsta  förfäder,  Kimbrerna, 
hvilka  i  en  aflägsen  forntid  hitkoramo 

öfvcr  Sundet  och  nedsatte  sig  som  ny- 
byggare. Ett  fynd  af  fornsaker,  vägande 

1  ()  U,  från  bronzåldern  anträffades  i  No- 
vember 1864  af  en  bonde  å  dess  hem- 

man M  1  Pile.  För  öfrigt  hafva  de 
slägter,  som  i  ättekullens  jord  funnit 
sin  hvila,  numer  icke  något  namn  eller 
någon  hågkomst  på  jorden.  Barnen  leka 

på  de  fordna  käuiparnes  mull,  och  man- 
nen vid  de  fredliga  yrkena  skördar  sin 

säd  i  ro,  der  fordom  hans  förfäder  måste 

spilla  sitt  blod  för  en  roflysten  fiendes 
hand.     Postgängen  är  på  Malmö. 

Tyksfors  (i  jordeböckerna),  Töksfors 
eller  Töksuuirksfors,  stångjernsbruk  samt 
manufakturverk  uti  nedan  beskrifna  soc- 

ken; det  förra,  anlagdt  år  1797  af  prosten 
Sven  Dahlman  och  regementsskrifvaren 

A.  Atterberg  å  ̂ ■g  mtl  Böns  egor  vid 
eu  vik  af  norra  ändan  af  sjön  Stora  Lee, 
har  en  hammare,  2  härdar,  med  2,464 
eentn.  tillverkning,  beräknadt  i  medeltal 
under  sednaste  åren;  det  sistnämnda,  i  en 

sednare  tid  tillkommet,  består  af  1  knipp-, 
3  spikhamrar,  2  ässjor,  med  832  ccntn. 

tillverkning  af  köpe  ämues-jern.  Till- 
hörande landtegendom  utgöres  af  ̂  g  mtl 

i  Östra  Bön  samt  "^  i^  mtl  i  Backen; 
dessutom  finnes  mjölqvarn  om  3  par 
stenar  samt  2:ne  sågar;  hela  godsets 

fastighetsvärde  upptogs  i  1863  års  be- 
villning  till    54,300    rdr.     i?iåsom    egare 

näranas,  utom  sjelfva  grundläggarne,  på 
1840-talet  C.  J.  Wallroth  och  G.  Wah- 
lund,  år  1863  brukspatron  E.  Lagrelius. 
—  Den  omgifvande  trakten  beskrifves 
som  särdeles  vacker,  och  bemälda  stora 
sjö  med  dess  talrika  öar  och  uddar  samt 
den  vid  dess  vestra  strand  i  en  oaf- 

bruteu  sträckning  fortgående,  ännu  täm- 
ligen höga  norska  fjellryggen,  erbjuda 

en  tafla,  som  i  storartad  skönhet  torde 
kunna  täfla  med  de  flesta  delar  af  landet. 

Tyksmark  (i  jordeböckerua),  Töks- 
raark  och  Töeksmark  (hos  enskilda  för- 

fattare), efter  sjön  Töcken,  skrifves  ock 
i  konung  Gustafs  testamente  Tingsmark, 
socken  uti  Carlstads  län  och  Nordmarks 

härad,  stötande  intill  riksgränsen  och 
belägen  13  mil  v.  n.  v.  från  Carlstad; 
omfattar  en  areal  af  l,06i  qvadratmil 

fördelade  på  15 '/4  mtl  skatte,  •' ^  krono, 
och  0,110  qv.mil  vatten.  Här  finnas  lager  af 
urlerskitYer  och  ypperligt  tälgstensbrott, 
men  som  af  brist  på  penningar  för  närva- 

rande måste  ligga  nere.  Folkmängden, 
som  år  1855  var  1,752,  hade  1865  upp- 

gått till  2,044  innebyggare.  All  fast 
egendom  var  1863  tax.  till  1,110,442 
rdr  rint,  hvaraf  45,400  rdr  för  verk  och 

lägenheter.  Roteringen  utgör  4  man.  — 

Kyrkan  ligger  ̂ /j  (eft.  Djurberg)  eller  1 '^ 
mil  (enligt  karta)  n.  v.  från  moderför- 

samlingens i  Holmedal.  Sockenbibliothek 

finnes.  —  Ar  1855  utgjorde  de  fattigas 
antal  34,  och  hvardera  erhöll  i  bidrag  af 
församlingen  39  rdr  44  öre.  Yid  denna 

sockenkyrka  har  man  varit  betänkt  på  an- 
läggandet af  en  stad  för  vestra  delen  af 

Wärmland  och  en  del  af  landskapet  Dal, 
till  vinnande  af  lättare  afsättning  för 
ortens  varor,  helst  de  många  sjöarne 
och  vattendragen  synas  vara  egnade  till 
att  underhålla  en  lifligare  varuomsätt- 

ning. Privilegier  för  en  köping  utfär- 
dades äfven  af  kongl.  Maj:t  1811;  men 

köpingen  kom  dock  ej  till  stånd  genom 
Nordmarks-allmogens  dereraot  visade  obe- 

nägenhet och  föregifvande  att  en  kö- 
ping derstädes  skulle  blifva  en  neder- 

lagsort för  lyxartiklar  samt  ett  tillhåll 
för  lönkrögare  och  cessionanter.  Åt- 

skilliga obetydliga  minnesmärken  från 
norska  fälttågen  finnas  i  närheten  af 
Tyksfors  stångjernsbruk,  socknens  enda 
större  egendom,  samt  vid  förutnämnda 
kalkstensbrott.     Boställs-hemraan  äro   V.> 
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mantal  Stommen,  med  tullmjölhusbehofs- 

qvarn  och  stamp,  k^Tkoherdeus;  ̂ \  ratl 
Stommen,  komministerns.  Byar  äro  Bon 
med  qvarn  och  såg,  Brytujelsbyn,  Dahlen, 
Elofsbyn,  Gråbo!, Gåttarsbyn,  Nedra  Hån, 
Skärbol,  Stenbyn,  Töresbyn,  Artekjern 
och   Östetjård.  —  Adress:  Arvika. 

Tyllin^e,  en  sätesgård  nti  Kalmar 
län,  Dalhems  socken  af  Norra  Tjust 

härad,  4^  ̂   mil  från  Westervik,  består 
af  4  mantal  frälse-säteri,  och  de  under- 

lydande hemmanen  utgöra  tillsammans 
13 J;  mtl.  Godset  har  ett  trefligt  läge 
vid  sjön  Tynn,  närmast  gränsen  mot 
Östergötland.  Manhuset  utgöres  af  en 

prydlig  två-våningsbyggnad  af  trä,  om- 
gifveu  af  stor  trädgård.  —  Tyllinge  upp- 

togs år  1G23,  sedan  det  länge  legat  öde, 
af  en  fru  Emerentia  samt  köptes  16  år 
derefter  af  öfverste  Olof  Stake,  hvars 
dotter  Metta  ännu  egde  det  1708  som 
enka  efter  landshöfdingen  Arendt  Möller; 
ärfdes  af  systersonen  öfverste  Brun,  ad- 

lad Brann,  f  1710  af  erhållna  blessyrer 
i  slaget  vid  Helsingborg.  Godset  synes 
efter  hans  död  blifvit  inköpt  af  ryttm. 
G.  J.  Duvall,  som  egde  det  till  sin  död 
1749;  och  har  godset  allt  sedan  gått  i 
arf  inom  denna  slägt. 

De  underlydande  hemmanen  (af  säteri, 

frälse  och  skatte  natur)  äro  belägna  in- 
om Kalmar,  Linköpings  och  Jönköpings 

län;  hela  godset  var  1863  med  tillhö- 
rande mjölqvarn,  tegelbruk  och  kalkugn 

åsätt  ett  taxeringsvärde  af  c:a  350,000 
rdr  rmt,  och  bodde  samma  år  på  dess 
egor  630  personer.  Tid  hufvudgården 

och  med  den  i  sarabruk  liggande  '/o  "itl 
Rarashult  har  utsädet  varit  30  tunnor 

hvete  och  råg  samt  40  ä  45  diverse 
vårsäd,  förutom  50  å  60  tunnor  potates. 
Till  Tyllinge  och  närmast  derintill  be- 

lägna 7 t!  mtl  hör  ymnig  skog,  som  är 
indelad  till  trakthuggning;  afverkningen 
transporteras  från  egendomens  sågar  till 
närmast  Saltsjön  belägna  lastplats,  Gam- 
lebyköping;  äfven  en  större  qvantitet 
kol  (minst  3,000  läster)  afverkas  ärligen 
för  Åtvidabergs  kopparverk  och  Öfver- 
rums  bnik.  A  en  höjd  vid  Ramshult  hafva 
höga  resta  stenar  samt  ättehögar  ra.  ra. 
blifvit  funna. 

Tyllstorp  eller  Töllstorp,  ett  mantal 

frälse-säteri  i  Gnosjö  socken,  Westbo 
härad,  Jönköpings    län,  har   vidsträckta, 

raen  magra  och  stenbundna  egor  samt 
flera  underlydande,  väl  odlade  torp.  Gär- 

den skänktes  såsora  säteri  år  1565  till 

Martha  Bonde,  egdes  sederraera  af  Carl 
C:son  Gyllenhielm,  fru  Estrid  Store,  gu- 

vernören Sjöblad,  riksrådet  frih.  lluuth, 
dennes  son  excellensen  gr.  Huuth  samt 
lagmannen  Danckwardt,  hvilken  sistn. 
försålde  egendomen  till  bönder.  Före 

1810  var  Tyllstorp  fideikommiss.  Går- 
den med  tillhörande  såg  är  nu  delad  i 

tre  lotter. 

Tynderö,  socken  uti  Medelpads  fög- 
deri af  Wester-Xorrlands  län,  3^  2  ™il 

o.  n.  o.  från  Sundsvall,  2^  o  ™'^  8.  v. 
frän  Hernösand,  omfattar  en  areal  af 
10,554  tunnl,  deraf  220  äro  mossar,  och 

10" ',g.^  mtl,  alla  af  skatte  natur,  ̂ '.,4  mtl 
(eller  10  mål)  som  är  komminister-bost.; 
folkmängden,  år  1865  cirka  1,000,  har 
på  50  år  nära  fördubblats.  Socknen, 
omgifven  på  trenne  sidor  af  Östersjön, 
mot  hvilken  den  har  en  jemn  sluttning, 

har  inga  öppna  slätter,  insjöar  eller  be- 
tydligare rinnande  vatten;  härtill  höra 

några  öar:  Åstön,  skiljd  från  fasta  lan- 
det genom  Tynderösundet,  som  kan  be- 

faras af  mindre  farkoster  och  ångbåtar, 

Granön,  Ålnön  ra.  fl.  Rödviken,  Stor- 
och  Skeppshamnen,  det  sednare  med  ett 
fiskekapell,  äro  små  fisklägen.  Rådande 
jordmånen  är  sand.  Hufvudnäringarne 
äro  enahanda  med  raoderförsaralingens, 

deremot  är  här  strömmingsfisket  en  vinst- 
gifvande  binäring,  som  t.  o.  m.  föranledt 
borgare  från  Gefle  och  Sundsvall  att 

vid  nämnda  fisklägen  uppföra  sina  sjö- 
bodar och  boningshus  för  bedrifvande 

af  denna  så  väl  indrägtiga  som  »nöj- 
samma» handtering.  —  AU  fast  egendom 

taxerades  1863  till  500,500  rdr  rmt. 
Socknen  är  endast  underkastad  extra 

rotering.  —  Kyrkan,  af  trä,  2'  5  rail 
från  raodcrkyrkan  i  Ljustorps  socken, 

ombyggdes  1793  och  försågs  med  or- 
gelverk. LHi  socknens  fasta  folkskola 

undervisades  1862:  130  barn.  Af  här- 

varande 16  byar  och  hemman  må  näm- 
nas: Berge,  Myckeläng,  Skilsåker  och 

Stångrid,  hvardera  raed  omkring  800 
tids  areal,  deraf  20  är  åker.  —  Adress: 
Hernösand  eller  Sundsvall. 

Tynnelsö,  gods  och  slott,  beläget  i 
Öfver-Sela  socken  af  Selebo  härad  och 

Nyköpings  län,  på  en  ö  i  Mälaren,  9V2 
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mil  frän  Storkholm,  ̂   ,  mil  sjö-  och  2'  ., 
mil  landvjig  från  det  midt  emot  liggan- 

de Strengnäs,  dit  en  gäng  under  sjön 
skall  varit  ledd.  Tynnelsö  är  anlagdt 
af  en,  vid  namn  Anton  eller  Tomas,  som 
benämndes  Tynne,  ocli  fanns  redan  på 
12.50-talet.  Efter  denna  tid  anslogs  det 
till  prabende  åt  biskoparne  i  Strengnäs, 
och  en  af  dessa,  Conrad  Roggc,  vanligen 

Cordt  kallad,  byggde  der  på  1490-talet 
Tynnelsö  slott.  Under  kon.  Gustaf  Ls 

regering  gafs  befallning  om  fästnings- 
verkens raserande,  sedan  de  blifvit  in- 

tagna från  Danskarne,  och  egendomen, 
som  innehades  af  biskop  Måns  Sommar, 
blifvit  indraget  till  kronan,  hvarefter  det 
kongl.  huset  vistades  på  Tynnelsö  slott 
tidtals,  intilldess  Gustaf  I:s  andra  gemål, 
Margaretha  Lejonhufvud,  derstädes  med 
döden  afgick  den  26  Augusti  1551. 

Sedermera  förlänades  Tynnelsö  till  åt- 
skilliga kongl.  personer,  och  egendomen 

fortfor  att  vara  kronogods,  tilldoss  drott- 
ning Christina  år  1644  bortskänkte  den 

åt  sin  hoffröken  Elisabeth  Gyllenhjelm, 
gift  med  Axel  Thuresson  Natt  och  Dag, 
som  fick  bibehålla  kungsgården  med 

flera  kringliggande  hemman,  fastän  alle- 
sammans bort,  såsom  förbrutna  gods, 

indragas,  hvilket  ock  i  en  sednare  reduk- 
tion skedde.  Efter  Carl  XILs  död  för- 

länades Tynnelsö  åt  kosakhöfd.  Mazeppas 
systersons  enka,  grefvinnan  Woynarow  ski, 
i  afbetalning  på  ett  lån,  som  konungen 
gjort  hos  hennes  man;  öfvergick  derefter 
genom  köp  i  de  begge  grefvarne  von 
Hessensteins  ego,  af  hvilka  den  äldre, 
Fredrik  Wilhelm,  försålde  det  år  1779 
till  kommerserådet  S.  B.  Hebbe,  hvilkeu 
år  1800  gjorde  deraf  ett  fideikommiss, 
som  nu  innehafves  af  brukspatron  J. 
Philip  Hebbe. 

Slottet,  bygdt  nära  fyrkantigt,  med 
2  utbyggnader,  och  fyra  våningar  högt 
samt  fordom  försedt  med  torn,  i  hvars 
ställe  nu  öfverst  på  taket  finnes  inrättad 

en  salong  med  fönster  ät  alla  fyra  si- 
dorna, reparerades  med  stor  kostnad  till 

sitt  yttre  åren  1826 — 27  af  kommerse- 
rådets son  Philip  B.  Hebbe.  Det  kan 

ej  bebos,  utan  utgöres  manbyggnaden  af 
en  obetydlig  träbyggnad.  På  slottet  satt 

som  lifstidsf^nge  den  und.-r  Gustaf  I 
for  förrädiska  stämplingar  dömde  borg- 

mästaren Gorius  Holst. 

Detta,  bland  de  gamla  biskopssätena 
det  märkvärdigaste,  torde  äfven  vara  det 
i  fruktträdgårdsväg.  Beläget  i  en  af 
våra  äldsta  kulturbygder,  förråder  äfven 
dess  trädgårdsodling  sina  gamla  anor; 
»men  Tynnelsii  gods  skulle»  —  skritver 
O.  Eneroth  —  »vara  lika  hemfallet  till 
barbari  i  trädgårdsvng,  som  de  flesta 
andra,  om  icke  nuvarandr  egaren  hade 
ordnat  sin  verksamhet  i  denna  rigtning 

enligt  den  grundsatsen,  att  hans  under- 
hafvande  borde  beredas  så  mycken  hem- 
trefnad,  som  med  god  ordning  kan  på 
trädgårdsvägen  åst.ndkomma.s.»  Vid  alla 

bondgårdar  och  torp  äro  anlagda  plan- 
teringar, dels  nya,  dels  äro  de  gamla 

planteringarne  ökade;  de  större  trädgår- 
darne utläggas  till  och  med  på  kartor. 

Sjelfva  Tynnelsö  trädgård  är  en  af  Sve- 
riges nuvarande  förnämsta  fruktträdgår- 

dar, ehuru  den  väl  ännu  icke  är  täck- 
dikad,  ej  heller  finnes  der  införd  en 
högre  drifvcn  fruktträdgårdsskötsel;  men 
den  är  rik  på  valda  varieteter,  och,  skött 

med  exemplarisk  ordning,  är  den  till- 
lika trädskola  för  hela  godset.  I  fråga 

om  jordmånen,  så  är  grunden  närmast 

slottet  uppblandad  med  kalk-  och  mur- 
grus efter  byggningar  och  murar;  längre 

ned  råder  gamla  leran;  på  det  gamla 

slottets  murar  trifvas  förträfl"ligt  äf\en 
aprikoser  och  persikor. 

Yid  Tynnelsö  visades  länge  en  ek, 
med  sägen,  att  uti  den  lät  kon.  Gustaf  I 
hänga  junker  Thomas,  kon.  Christian  ILs 
trogne  höfvidsman  på  Abo  slott,  och 
säges  Thomas  dervid  icke  hafva  beklagat 
sig  öfver  någonting  annat  än  att  repet, 
deri  han  hängdes,  var  af  bast  och  icke 
af  hampa. 

Tynnelsö  frälse-säteri  är  skattlagdt 

den  25  Mars  1725  till  7'^  ,  mtl  och 
har  en  egorymd  af  909  tid,  hvaraf  157 

åker,  274  äng,  459  betesmark,  17  gårds- 

plats och  trädgård;  det  utgör  med  23'  g 
frälse  ett  gods,  hvars  egor  ligga  spridda 

dels  på  Selaön.  dels  på  Aspön  och  To- 
sterön.  Säteriets  tax.värde  är  152,500 
rdr  rmt. 

Tyngsjö,  kapell-församling  till  Mal- 
ungs pastorat,  hvars  södra  del  den  in- 

tager, är  belägen  i  Wester-Dalarnes  fög- 
deri af  Stora  Kopparbergs  län  och  utgöres 

af  fordna  Östra  Finnmarken,  der  väl 

länge  bönehus  funnits;  men  som   de  tre 
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kyrkohögtidevua  eller  Presthclgerna  be- 
traktades mer  som  samliugstillfällen  för 

att  uppgöra  de  verldsliga  bestvren,  blef 
andakten  en  bisak,  tills  omsider  genom 

Liljendals  bruksegare  ooli  den  år  1859 
tillsatte  predikanten  ett  bättre  utsäde 
blifvit  nedlagdt  till  folkandans  lyftning. 
Råskilnaden  mot  vestra  Finnmarken  au- 
tages  framgå  öfver  södra  delen  af  sjön 

Uvm;  af  sjöar  tiunas  vidare  vid  allmänna 
landsvägen  till  Wermland  Tyiujsjön  och 

Bredsjön,  Upp-  Gnind-  och  Fjällrämen 
samt  ̂ filsjön.  Såsom  vanligt  inom  finn- 

markerna, hafva  inbyggarue,  hvilkas  antal 

1864  uppgick  till  nära  800  på  128  hus- 
håll, äfven  här  valt  sina  bostäder  på 

kullar  och  berg,  der  gårdarne,  hvaraf 

många  äro  ganska  väl  byggda,  med  stor- 
artade utsigter,  ligga  spridda.  De  gamla 

rökstugorna  äro  nästan  helt  och  hållet 
försv\uma;  nu  mer  ha  Finnarne  till  och 

med  tapetserade  väggar,  målade  bord 
och  stolar  och  väl  försedt  husgeråd  af 

koppar,  tenn  och  porslin.  Finnen  har 

vanligtvis  snyggare  inom  hus  hn  socken- 
boerna. Lefnadsvilkoreii  äro  i  allmänhet 

bergliga;  åkerfälten,  hvilkas  höga  läge 
skyddar  dem  i  det  längsta  för  frost, 

gitva  genom  Finnens  odlingsflit  bättre 
skördar  än  åkern  i  de  stora  dalgångarne; 

afkastningen  af  ladugården  är  ock  rika- 
re; dessutom  eger  Finnen  genom  kolning 

och  hvarjehanda  skogskörningar,  jagt  och 
fiske  goda  biförtjenster.  Dessa  skogars 
första  bebyggare  anses  ha  inkommit  från 
Finnland,  och  skall  Afradsberg  i  medlet 

af  1 600-talet  tagits  i  besittning  af  Lars 
Kokkoinen,  ehm-u  redan  Gustaf  Wasa 
skref,  »att  hvem  som  helst  skulle  få 
odla  den  här  socknen.»  För  omkring 
50  år  sedan  talades  här  finska,  men 

nu  mer  temligeu  ren  svenska  med  nå- 
gon tillsats  af  Werndändska.  Sägner 

om  jättar  i  Finnmarken  före  Finnarnes 
hitkom.st  och  om  strider  dem  emellan 

saknas  ej  heller  här;  de  äro  anförda  af 
M.  Axelsson,  i  Westerdalarnes  beskrifn., 

sid.  63.  I  grannskapet  af  kapellet  var 
under  året  1864  en  fast  skola  under 

byggnad,  och  kommer  församligen  alltså 
hädanefter  att  hafva  eget  skolväsende, 
liksom  den  1858  erhöll  egen  fattigvård. 

—  Byar:  Norra  Tyngsjö,  areal  53,401 
qvadratref  (=  7,750  tid),  hvaraf  485 
(=86  tid)  åker;    Södra    Tyngsjö,  areal 

Tyresö. 
53,487  qv.ref,  hvaraf  210  åker;  Norra 

och  Södra  Afradsberg,  areal  13,875  qv.- 
ref, hvaraf  109  åker;  m.  fl.  Ifrån  här- 

varande gästgifvaregård  skjutsas  till: 

Rågsveden  n.  o   3       mil. 

Ytter  Malung  i  norr  .  .  .  2^  ̂   » 
Laggåsen  i  Wärmland  .  .  .  iVn  '» 
—  Adress:  Malung. 

Tynninge,  en  gård  i  Kumla  socken 

och  härad  af  Nerike,  ̂   g  mil  öster  om 
Halsbergs  jernvägsstation,  är  hufvudsak- 
ligeu  bekant  för  det  der  anlagda  sten- 
huggeriet,  vid  hvilket,  bland  andra  arbeten, 
utförts  de  stenornamenter,  som  nu  pryda 

det  nya  stadshuset  i  Örebro. 

Tynningsö  (efter  jordeboken),  Tyn- 
ninge  (efter  Tham),  två  mantal  frälse- 

säteri uti  Skägga  Qerding  af  Wermdö 
socken  och  skeppslag  samt  Stockholms 
län.  Ar  1560  donerades  Tynningsö  af 
kon.  Erik  XIV  till  Jacob  Bagge,  köptes 
sednare  af  riksrådet  Herman  Fleming, 
reducerades,  utbyttes  af  Gyllencreutz, 
innehades  1741  af  Wrede  och  har  sedan 

1849  och  ännu  1863  varit  skiftadt  mel- 
lan 6  bönder;  tax.värdet  sistnämnda  år 

var  70,000  rdr  rrat. 
Tyresö,  socken  i  Sotholms  härad  uti 

den  del  af  Stockholms  län  som  kal- 

las Södertörn,  vid  hafvet,  1^/,  mil  från 
hufvudstaden,  utgör  östligaste  kanten 
af  Södermanland;  arealen  är,  gemensam 

med  Dalarö  kapell,  0,in  qvadratmil  = 
17,992  tunnland,  hvaraf  0,o3i  vatten,  för- 

delade på  22''/8  mtl,  deraf  19%  frälse 
på  17,192  tid  höra  till  Tyresö.  Socknen 
består  till  ej  ringa  del  af  skärgårdslik 

skogs-  och  bergmark,  genomskuren  af 

vattendrag,  dock  inåt  landet  mer  sam- 
manhängande, i  allmänhet  skogrik,  men 

med  ej  ringa  odlade  marker  å  ler-  eller 
sandjord  i  norra  midten,  kring  ortens 
största  vattendrag,  som  kommer  från 
Drefviken  och  utfaller  i  Granöfjärden. 

Skärgården  och  äfven  de  inre  bergstrak- 
terna förete  flera  spår  af  forntida  natur- 

revolutioner; särskildt  nämnas  jättegrytor 

vid  Uddby,  berggrottor  vid  Tyresö.  Nä- 
ringar äro  åker-  och  skogsbruk,  fabriks- 

rörelse, fiske,  skälfåugst  och  sjöfart.  All 
fast  egendom  var  1863  tax.  till  673,100 

rdr  rmt,  deraf  ungefär  hälften  för  Ty- 
resö tegelbruk,  Uddby  qvarn  med  16 

par  stenar.  Ny  fors  pappersbruk,  Wättinge 
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s.-iinskstamp  ocli  klädesvalk,  Tläradiö  fiskt; 
in.  ni.  Folkmängden,  som  1810  var  G16, 

uppjj^ick  1865  till  870  personer  på  160 
hushåll.  I  socknen  äro  förlagda  .5  nian 
tf  indelta  arméen. 

Tyresö  utgör  med  Dalarö  kapell  ett 

patronelt  pastorat  af  .3:dje  klassen  inom 

Strengnas  stift,  beläget  IOV'4  ä  11  mil 
från  stiftstadeii;  jus  patronatus  utöfvas 

af  egaren  till  Tyresö  yård.  Om  ffirsam- 
lingens  uppkoin.st  genom  lieunes  skiljande 
från  Österhaninge,  dit  hon  förut  hört, 

och  oin  Tyresö  kyrkas  uppförande  är 
följande  tradition:  Egaren  till  Tyresö 

gods  ville  en  Söndagsmorgon  följa  sin 

aflidna  inspektörs  stoft  till  den  vanliga 

gemensamma  begrafningsplatsenpå  Öster- 
haninge kyrkogäid;  men  vägen  var  lång, 

och  liktåget  hade  icke  hunnit  längre  än 

midt  för  Berga  gästgifvarcgård,  dä  sam- 
manringningen  började.  Liktåget  hann 
således  icke  fram  i  rattan  tid,  hvilket 

så  förbittrade  Tyresö  egare,  att  han 

beslöt  bygga  en  kyrka  för  egen  räk- 
ning. Likväl  synes  Tyresö  förut  haft 

ett  kapell,  sannolikt  samma  byggnad, 

som  nu  mer  af  Tyresö  säteris  egare  be- 
gagnas till  stall  och  vagnshus.  Kyrkan 

är  emellertid  gammal,  belägen  midt  fram- 

för Tyresö  slott  och  uppförd  i  ren  gö- 
tisk stil,  utvändigt  af  rödt  fogstruket 

tegel,  med  portaler  af  huggeu  sandsten 

och  i  bly  infattade  små  rutor.  Invän- 
digt utgöres  kyrkan  af  ett  enda  skepp 

med  krysshvalf,  dessa  försedda  med  strå- 
lar af  kalksten,  slutande  mot  ka])itäler 

af  samma  materia,  och  i  livarje  kapital 

är  Oxeustjernska  vapnet  aubragt.  För- 
utnämnda tradition  förmäler  vidare,  att 

kyrkans  grundläggare,  riksdrotset  Gabriel 

Oxeustjerna  (se  vidare  under  Tyresö 

gård),  vidtog,  under  drottning  Christi- 

nas förmyndare-regering,  jemte  två  an- 

dra Oxenstjernor,  den  hårdhändta  åtgär- 
den, att,  såsom  det  heter,  taga  några 

bönder  från  Österhaninge  socken  och 

lägga  dem  till  Tyresö  kyrka ;  men  såsom 
en  ersättning  till  Österhaninge  läto  de 

deruuder  igenkomina  de  fyra  öarne  Ornön, 
Utön,  Nämndön  och  Romön  (Ruminarön), 
som  blifvit  derifrån  afsöndrade  1607  och 

utgjort  särskildt  pastorat.  Ar  1633  fick 

socknen  egen  kyrkoherde.  Skolan  grun- 
dar sig  till  en  del  på  donation  af  en 

Boman.     Till  förökande  af  sockenbiblio- 

theket  har  nuvarande  egaren  af  Tyresö 

gods  skänkt  löO  st.  arbeten.  Si)arl)ank 
tinnes.  Af  fornminnen  inärkas  hällrist- 

ning i  6'pdttyaberyet,  lemningar  efter  en 
befästning  vid  »Stensjödal  på  Afva  egor, 

en  8.  k.  rysk  bakugn  å  Sandholmeu  vid 
Brevik  kanske  ett  minne  efter  ryssarne» 

besök,  1719.  Gärden  Bäthii.set  vid  Mor- 

viken  anses  leda  sitt  ursprung  från  vikin- 

gatiden.—  Största  godset  är  Tyresö  säteri 

lued  undcrl.,  dernäst  KumUi  gård ;  '  .,  fr. 

Ahlby  är  kyrkoherde-l)oställe.  -—  \'erk och  inrättningar  äro  redan  omnilmnda; 

hemman  äro  Dyfvik,  Näsby,  Racksta, 

Wissvass  och  Almora  (Elgmora).  —  Adr.: 
Stockholm. 

Tyresö,  ett  gammalt  herresäte,  vac- 
kert beläget  vid  en  vik  af  hafvet  uti  för- 

utb(!.skrifna  socken,  nära  till  kyrkan,  hvari- 

fråii  riiknas  1"'  4  mil  till  hufvudsladen. 
Den  ansenliga  raangårdsbyggnaden,  inne- 

hållande 28  rum,  omgifves  af  2  träd- 
gårdar med  orangeriiiyggnader,  lustpark 

i  engelsk  stil  m.  m.  Äldsta  kända  egare 

äro  af  slägten  Natt  och  Dag,  och  synes 

godset  hafva  kommit  med  Carin  Ehren- 
gisles  dotter  af  Ilammerstadsslägten  (Natt 

och  Dag  i  längden)  till  (ireger  Bengts- 
son (Store),  som  lefde  1410  och  skref 

sig  till  Tyresö;  har  derefter  i  slutet  af 
samma  århundrade  haft  egare  af  slägten 

Lilljc  af  Greger  Mattssons  ätt  och  kom- 
mit med  riksrådet  Bengt  Gregersson.-i 

dotter  till  riksrådet  Erik  Bengtsson  Ry- 

ning,  båda  haL«huggna  i  Stockholms  blod- 
bad 1520;  en  sonsonson  till  den  sistn. 

f  1610  skref  sig  ännu  till  Tyresö;  härefter 

linna  vi  som  egare  en  broder  till  den 

store  kausleren,  riksdrotset  Gabriel  (tu- 
stafsson  Oxenstjerna,  död  här  1640,  och 

sonen,  riksrådet  (iustaf  (Jxenstjenia,  död 

1648;  hans  enkegrefvinna,  Maria  Sophia 

de  la  (jardie,  en  dotter  till  riksfält- 
lierreu  .Tacob  de  la  Gardie,  hofmästarinna 

hos  drottning  Kristina  från  1651  — 1654, 
död  1696,  utvecklade  under  sin  långa 
lifstid  en  så  stor  verksamhetsförmäga, 

som  gränsade  till  det  ovanliga,  att  hon 

förtjenar  ihågkommas  vid  detta  gods, 
der  hon  bland  annat  år  1664  anlade 

klädesfabriker,  hvarpå  hon  redan  1668 
hade  användt  16,500  rdr  specie,  och 
hvarifrån  behofvet  för  arméeus  beklädnad 

försjigs,  egande  sjelf  skepp,  som  förde 

tillverkniugarua     till     så     väl     in-     som 
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utrikes  liamuar.  I  eu  supplik  till  K.  Maj:t, 
med  egen  hand  skrifveu,  uppgafs,  huru 
hon  inskaffat  snälla  utländska  färgare 
m.  fl.,  som  kunde  iuöfva  de  infödda,  och 

sökt  pa  allt  sätt  bringa  det  derhän,  att 

här  ock  en  gång  i  vårt  kära  fädernes- 
land kunde  inrättas  ett  vackert  och  väl 

ordnadt  draperi,  hvartill  icke  litet  förlag 
och  omsorg  kräfves,  mest  sökande  den 
nytta  fäderneslandet  af  hennes  försök 

och  exempel  kunde  hemta.  Afven  an- 
lade hon  här  messingsbruk  och  olje- 

slageri  samt  uppbragte  åkerbruket  till 

ansenlig  höjd.  I  Dahlbergs  Svecia  An- 
tiqua  A  Hodierna  ser  man  Tyresö,  så- 

dant det  var  i  grefvinnau  Oxenstjernas 

tid;  kyrkan  var  bestämd  att  byggas  un- 
der svärfadern,  riksdrotsets,  lefnad,  och 

hade  han  gifvit  sin  fogde  den  1  Febr. 

1640  befallning  om  att  sten  till  kyrko- 
byggnaden med  all  makt  skulle  under 

vintern  framföras;  men  döden,  sora  in- 

fann sig  den  28  Oktober  samma  år,  för- 
hindrade honom  att  fullborda  byggnaden. 

Slottet  uppgifves  i  biografiskt  T.exikon 
hafva  fem  torn  samt  bestå  af  en  fyrkant, 
der  dock  de  tre  sidorna  äro  lägre  än 
den  sköna  fagaden  med  de  tre  tornen. 

Med  reduktionen  bröts  grefvinnans  för- 

måga, och  på  ålderdomen  synes  den  egent- 
lijra  verkninijskret.sen  för  hennes  lifliga 

själ  blifvit  de  processer  som  uppstått  i  och 

för  otrogna  förvaltare  och  bankrutteran- 
de  arrendatorer,  någon  gång  af  grannars 
afund.  Men  vi  återgå  till  uppräknandet 

af  egarue.  Genom  gifte  har  godset  till- 
hört grefve  Cliristotfer  (Tyllenstjema  af 

Ulaborg,  död  1705,  presidenten  friherre 
Carl  Bonde,  död  1699,  fältmarskalken 

Johan  Christoffer  von  Diiring,  som  ut- 
märkte sig  vid  Stralsunds  belägring  och 

många  andra  tillfällen,  död  1759  (här- 
stammande från  Böhmen,  der  redan  år  870 

namnet  von  Diiring  florerade  bland  den 
högre  adeln),  samt  slutligen  riksrådet 
friherre  Carl  Fredric  Scheffer,  död  1786 

(af  honom  upprestes  i  en  ängsbacke  1779 
en  minnessten  öfver  egarne  till  gården 
vid  hvarje  sekels  början).  Enligt  Thara 
har  Tyresö  tillhört  landshöfdingen  frih. 
De  Geer  år  1796;  okändt,  hur  han  kom- 

mit i  besittning  deraf;  af  sednare  egare 
nämnas  Koschell,  brukspatron  Selander 
omkring  1825,  grefve  Stackclberg  på 
1840-talet;    för  närvarande   eges  gården 

af  advokat-fiskal  G.  F.  Hörstadius,  äfven 

egare  till  Wiby  i  Westmanland  och  Wred- 
sjö  i  Uppland,  m.  fl. 

Tyresö,  3  mantal  frälse-säteri,  utgör 

med  underlydande  '/^  mantal  frälse  ett 
gods,  med  en  areal,  enligt  karta  af  år 
1796,  af  9,575,:.'7  tunnl.,  hvaraf  4,769 
skog.  Sjelfva  säteriet  var  enligt  1863 
års  bevillning  värderadt  till  100,000  rdr 
och  ett  tillhörande  tegelbruk  till  70,000 
rdr  rmt.  Af  verk  finnas  vidare  en  qvarn 

med  3  par  stenar,  enbladig  såg,  husbe- 
hofsqvarn  om  3  par  stenar,  tröskverk 
för  4  par  oxar.  Vid  säteriet  voro  1863 

286  personer  på  75  hushåll  mantals-  och skattskrifna. 

Tyringe,  gä stgif varegård  uti  Christi- 
anstads län  och  Finja  socken;  skjutsar 

bland  andra  ställen  till  Röinge  s.  o. 

1'.^  mil.  i 
Tyska-möllan  eller  Hetteboda,  fa- 

brikssåg  uti  Aryds  socken  af  Bräkne 

härad  och  Carlskrona  län,  är  här  upp- 
förd i  stället  för  den  fordna  qvaruen; 

egdes  1 863  af  fabriksbolaget  Winberg  & 

Meijer  i  Carlskrona. 

Tyskbo,  Tyskebo,  fordom  en  bergs- 
mansliammare  uti  By  socken  af  Näsgårds 
fögderi  och  Stora  Kopparbergs  Vm.,  med 
en  härd,  200  skfl  stångjernsmide  samt  1 

hytta;  skall  vara  uppbygd  1603  och  konfir- 
merad 1689.  Nu  mer  är  här  masugn  och 

qvarn,  båda  tillh.  Horndals  bruksegare; 

tillverkn.  har  på  sednare  åren  uppått  i  me- 
deltal till  4,420  centn.  Räntan  af  ',  j,  mtl 

sk.  Tyskbo  har  varit  förpantad  åt  fru  Funk, 
men  sedermera    blifvit    inlöst  af  kronan, 

Tyslanda,  Tysslanda  (ej  Töslanda), 
by  uti  Foxerna  socken  af  Flundre  härad 
och  Elfsborgs  län,  belägen  i  den  smala 
delen  af  socknen,  som  utskjuter  imellan 
Asbräcke  och  Hjertums  socknar,  omkr. 
3  mil  söder  om  Wenersborg;  har  vackert 

läge  utmed  Göta  elf,  nära  Lilla  Edet 
och  Ströms  kanal.  Häraf  är  ett  mtl 

utbytt  år  1758  till  säteri  emot  säteriet 
Åsen  på  Dal  i  Stensby  socken  af  Wedbo 

härad;  detsammn  egdes  1773  af  hof- 
sekreter  Beckman;  har  tillhört  sedan 

1830-talet  familjen  Olbers;  för  öfrigt 
innefattar  byn  2  mtl  skatte. 

Tyssiinge,  socken  i  Örebro  län,  i 
ecklesiastikt  hänseende  utgörande  annex 

till  Winteråsa  af  Örebro  prosteri,  i  ad- 
ministrativt hänseende   delad  mellan  tre 
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härader:  den  östligaste  delen,  hvarest 
kyrkan  är  beläfjen,  tillhör  Örebro  härad 

och  omfattar  8,030  tid  på  24 '/^  mtl,  deu 
mellersta  och  största  delen  med  14,649 

tunnl.  på  17%  nitl  tillhör  Lekebergs 
härad,  tredje  delen  ett  litet  hörn  i  u.  v. 
af  1,551  tunnl.  på  V4  nitl  Nora  och 
Hjulsjö  bergslags  härad.  Mastan  hela 
den  vestra  och  mellersta  delen  uppfylles 
af  de  4  till  500  fot  höga  Kilsbergen,  en 
vild  och  oländig  trakt  med  oregelbundna 
dalgångar  och  branta  afsalser  mot  s.  o., 

synnerligast  omkring  Gilsås-  och  Ax- 
sjöarne  samt  vid  Julåsens  qvarn,  belägen 
vid  ett  icke  obetydligt  vattendrag,  som 
afleder  sjön  Omningens  vatten  i  norra 
delen  af  socknen  mot  söder  till  Svartån, 

som  till  en  del  utgör  gräns  mot  Win- 
teråsa.  Den  bästa  bygden  är  i  socknens 
östra  del  nedemot  Tysslingen,  130  fot 
öfver  hafvet,  på  gränsen  mot  Gräfve 
socken,  emellan  de  låga  sandåsar,  som 
här  genomskära  landet;  längst  i  söder 
vid  Svartån  finnas  sänka  trakter.  Till 

sjön  Tysslingens  sänkning  (sjön  afiflyter 
genom  den  korta  Gräfveån  i  Svartån) 

beviljade  rikets  ständer  vid  1862 — 63 
års  riksdag  ett  låneanslag  af  100,000 

rdr,  genom  hvilken  sänkning  skulle  vin- 
nas odlingsbar  och  bördig  jord  till  en 

areal  af  2,373  tid.  Socknen,  som  om- 
fattar i  sin  helhet  42  \  g  mantal,  hvaraf 

38}^  skatte,  l^jg  krono  och  1^4  frälse, 
beboddes  år  1840  af  1,952  och  1865 
af  2,115  personer.  Vid  kyrkan,  som  är 

nybyggd  och  belägen  nära  Tysslinge- 
sjön,  1^2  ™i^  f>"åQ  Örebro,  eger  försam- 

lingen eget  skolhus  och  vid  Garphytte 
bruk  i  socknens  vestra  del  har  bruks- 
egaren  upplåtit  lokal  till  en  skola.  För 

några  år  sedan  stiftades  här  en  förlik- 
ningskommitté, som  snart  visade  sitt 

välgörande  inflytande,  så  att  dess  åt- 
gärder snart  icke  vidare  behöfde  tagas 

i  anspråk.  Ett  sockeubibliothek  inrät- 
tades jeraväl,  förnämligast  genom  bruks- 

egarne  Hinuerssous  och  Dugges  friko- 
stighet. Bland  fornminnen  nämnas  graf- 

högar  i  närheten  af  kyrkan,  leraningar 
af  en  borg  vid  Kanteboda  nära  Garphyttan 
m.  m.  Inom  socknen  förekomma  bland 

verk  och  lägenheter:  Garphyttans  bruk; 

Latorps  alunverk;  Holmstorps  kalkstens- 
brott; —  Irvingholm,  2^^  mtl  ber.  säteri 

vid  Tysslingen,  troligen  grundadt  af  en 
VII. 
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skottsk  öfverste  Irwing  på  1600-talet, 
tillhör  nu  en  Geijerstara.  Vid  Julåsen 
har  varit  en  fordom  bearbetad  silfver- 
grufva;  i  grannskapet,  på  Garpbytteklint, 

är  en  urspriingligt-n  naturlig,  sedermera 
för  guld  och  silfvcr  bearbetad  håla.  kallad 
GuldhåUt.  —  Adress:  Örebro. 

Tystberga,  socken  i  Könö  härad  af 
Nyköpings  län,  annex  till  Bälinge  i 
samma  härad,  begränsas  i  söder  af  Uster- 

sjön;  har  en  längd  af  1*.,  mil  och  en 
bredd  af  ' .,  mil  samt  omfattar  45Vj^ 
mtl,  hvaraf  7'  g  skatte..  3  krono  och 

34'' 4  frälse,  på  en  areal  af  17,496  tid. 
Inbyggarnes  antal,  som  I8IO  utgjorde 
1,166,  och  sedan  dess  icke  undergått 

några  synnerliga  föränd'ringar,  utgjorde 
1865  c:a  1,140.  —  Marken,  jordmånen 

och  näringar  äro  enahanda  med  moder- 
socknens, se  den  artikeln.  —  I  sock- 

nens östra  del  hafva  jerngrufvor  varit 

bearbetade,  hvilkas  malm  då  utskep- 

pades från  den  ännu  begagnade  last- 
plats å  Häljö  säteris  egor.  Fastighets- 

värdet upptogs  1863  till  632,110  rdr 

rrat.  —  Kyrkan,  belägen  2^  ̂   mil  från 
Nyköping,  är  gammal,  flera  gånger  till- 

byggd, sednast  år  1800,  då  äfven  tornet 

uppfördes.  I  grannskapet  har  man  fun- 
nit en  runsten  efter  Olmsten  och  hans 

son  Rudgeir,  som  fallit  med  Ingvar 
österut.  Kaplaner  nämnas  först  1593, 
men  namnet  Thisteberga,  Thyrstabergha 

o.  s.  v.  förekommer  ofta  redan  på  1300- 
talet.  Af  hofmarskalken  Carl  Gabriel 

Mörner,  7  1828,  är  vid  Björkesunds 
säteri  inrättad  en  med  läkarevärd  för- 

enad skola. 

Bland  gårdar  märkas:  Häljö  och 

Björkestind,  säterier,  på  sina  ställen  be- 
skrifna;  boställshemman  äro  Harsta,  1 

mtl  indraget  militiae-,  med  verk  och  lä- 

genheter; Sulsta,  ',.>  mtl  krono,  kom- 
ministerns, Klefsta,  V.j  d:o,  jägare-, 

Mälhy,  1  d:o,  fanjunkare-boställe.  — 
RefliiKje,  1  mtl  skatte,  är  bättre  bebygdt. 
—  Byar  äro  Gumpekulla,  Rogsta,  Råå, 
va.  fl.   —  Adress:  Nyköping. 

Tåby,  Tahy  eller  Taahy,  socken  uti 
Björkekinds  härad  af  Linköpings  län, 
Vo  mil  från  Söderköping,  begränsad  i 
söder  af  Göta  kanal,  Storån  och  Slät- 

bakens innersta  vik,  omfattar  en  areal 

af  34,601  qvadratref  =  6,133  tid, 
deraf  46  vatten,   med  20 '/o  mtl  skatte, 

19 
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1  krono,  16%  frälse,  tillsammans  ST"/» 
mtl,  bebodda  af  970  iubygsare.  Sock-  ; 
nens  södra  del  är  bergläiulig;  de  märk- 
licraste  bergen  aro  Bamioiders-  och 
Wagnsbergen ;  nordost,  liärifråii  följa  sid-  ; 
ländta  trakter,  dernäst  slätter,  sidländta  j 
trakter  utmed  Wadsbäcktii,  som  utgör 

både  härads-  och  sockengräns.  Jord- 
månen är  dels  lera,  dels  saiidraylla  och 

klappersten,  ängen  bördig,  men  föga 
vidsträckt, _  betesmarken  inskränkt  och 
mager.  Åkerbruk  och  boskapsskötsel, 

med  stöd  af  foderodling,  äro  hufvud- 
näringar.  Yid  Mem  idkas  liske.  Skogen 

är  obetjdlig.  —  Socknen  utgör  för  sig 
ett  konsistorielt  pastorat  af  3:dje  klassen, 
hörande  till  Linköpings  stift.  Kyrkan 

är  ombyggd  1788—89.  Här  är  fast 
folkskola  frän  1847;  åtskilliga  dona- 

tioner; sockenbibliothek,  kyrko-,  fattig- 
och  bokkassor,  den  sediiare  grundad  af 
den  på  gården  Almstad  inom  socknen 
nyligen  (år  1864)  aflidne  friherre  F.  J. 

Funck,  en  af  sparbankernas  och  socken- 
bibliothekernas  mest  nitiske  befordrare. 

rornleraningar  utgöras  af  spår  efter  be- 
fästningar vid  Mera,  grafhögar  och  run- 

stenar, men  märkligast  är  Ramuiiders- 
borg  på  Wagnsberget.  Största  godset 
utgöres    af    säteriet    31em,    med   uuderl.; 

—  Stensvad,  Tästad,  Fyrby  och  Fri- 
stad, hvartdera  af  1  mtl  skatte,  äro  alla 

välbyggda  gårdar.      Prestgården,   1    mtl. 

—  Byn  Tåby  innefattar  1  mtl  skatte  och 
4  mtl  frälse.  —  Adr.:  Söderköping. 

Tåby,  två  mtl  be  rustad  t  säteri  uti 
Linköpings  län  och  Östra  Eyds  socken 
af  Skärkinds  härad,  omkring  IV4  mil 

från  Söderköping,  har  på  1600-talet 
delat  öden  med  Fyrby  säteri,  till  hvil- 
ken  artikel  hänvisas.  Här  må  tilläggas, 
att  Ludvig  Svanstjernas  farfader,  major 
Louis  de  Devane  (adlad  Svaustjerna) 
erhöll  gårdarne  i  gifte  med  häradshöfd. 
Tyche  Larssons  dotter.  I  en  sednare 
tid  har  Tåby  tillhört  ryltra.  J.  v.  Yhlen, 
från  hvars  arfvingar  det  köptes  i  slutet 

af  1700-talet  af  ryttm.  G.  H.  König, 
ännu  egare  1825;  det  var  1863  åter 
lagdt  i  sambruk  med  ofvannämnda  Fyrby 
säteri,  som  dels  är  frälse,  dels  berustadt. 
Till  Tåby   liöra  sågqvaru   och   fiske. 

Tådene,  Tådened,  fordom  Tåden- 
hed  eller  Tådeiiäs,  patronelt  pastorat  i 

Skara    stift,    2',.^   mil    från  stiftsstaden, 

utgöres  af  socknavne  Tådene,  Lava,  Ke- 
dum  och  Tranum,  med  44^8  ™tl,  deraf 

prestgård  IV4  mtl;  1,540  inbyggare. — 
Tådene  socken  uti  Kållands  härad  af 

Skaraborgs  län,  27-2  mil  v.  3.  v.  från 

Lidköping,  omgifves  i  norr  af  Dalbo- 
sjön, i  öster,  söder  och  vester  af  Ke- 

duni,  Tranum  och  Friels  socknar;  har 

en  areal  af  2,685  tid  =^  15,036  qva- 
dratref,  öfver  347  inbyggare;  9'/^  mtl, 
deraf  1'/^  skatte,  '/.,  krono,  7V'o  frälse, 
taxerade  till  304,950  rdr.  Marken  ber- 

gig, med  nödtorftigt  utrymme  för  åker 
och  äng  mellan  upphöjningarne;  knapp 
skogstillgång.  Socknen,  hvars  nuvarande 
kyrka  är  byggd  1697  af  sten,  uppgifves 
redan  1349  vara  moderförsamling.  Bland 

kyrkoherdar  nämnas  stamfadren  för  gref- 
liga  ätten  Torstenson,  hr  Hans  år  1440, 

kyrkoherden  Lars,  hvars  son,  genom  lär- 
dom och  skicklighet  tjente  sig  upp  till 

adelskap  och  höga  embeten,  och  hvars 
son  åter,  Pehr  Örneklou,  räknas  bland 
kon.  Carl  Gustafs  hjeltar,  den  genom  sina 
predikningar  omtyckte  L.  C.  lietzius,  t 
I8I8.  Skolan  erhöll  sin  grundfond  år 

1806  genom  prosten  Retzii  försorg.  Pa- 
tronaträtten  utöfvar  egaren  till  härva- 

rande säteri  Storeberg,  som  med  under- 

lydande 4"*/^  mtl  utgör  socknens  enda 
större  egendom.  —  Adress:  Lidköping. 

Tågarp,  gästgifvaregård  uti  Malmö- 
hus län,  llönnebergs  härad  och  Zire- 

köpings  socken;  härifrån  skjutsas,  bland 
andra  ställen,  till 

Landskrona  i  s.  v.       ...      IV2   ™il- 
Mörarp  i  norr   1^.,     » 
Flera  hemman  med  namnet  Tågarp  före- 

komma inom  länet :  uti  Tommarps  socken 
af  Skytts  härad,  i  Burlöfs  socken  af 
Bara  härad,  i  Zireköpings  socken  inom 

Luggude,  i  Hörby  socken  af  Frosta  hä- 
rad, samt  i  Christianstads  län  :  i  socknarue 

Glämminge,  Liiineröd,  Mälby,  Tomarp 
och   Werum. 

Tågerup,  Tågarp,  två  mtl  berustadt 
säteri  uti  Saxtorps  socken  af  Rönnebergs 
härad  och  Malmöhus  län,  2%  mil  från 

Landskrona,  utgjorde  1863  med  under- 

lydande 3'/, 6  mtl  Heljarp  i  Tofta  soc- 
ken, ett  gods,  med  en  egovidd  af  866 

tid.  Tågerups  säteri,  som  alltsedan  1700- 
talet  innehafts  af  slägten  Uamilton, skatte- 

köptes 1856;  till  gården  hörde  1863 
mejeri  med  70    kor,    schäferi    med  200 
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fSr  af  mfirinosrace,  teGrelbriilc,  vätlerqvarn 
och  stor  fniktträclj^arcl. 

Tågeröd,  ̂ 'ästfrifvareijArd  uti  Göte- 
borgs ocli  lioliiis  län;  luirifrän  skjutsas 

till  Jörlöf  i   norr    ....      l^;^  mil, 
»    Hof Säter  i  s.   o.     .      .      .      1  '/o      » 

med  flera. 

Tåkern,  sjö  i  Östergötland,  ligger 
nära  Wcttern,  vid  Onibergs  östra  sida, 

skild  från  DagsmAssen  medelst  en  smnl 

landtunga,  har  ända  till  åren  1843 — 44 

haft  '/o  mils  areal,  med  1  mils  längd 

mot  o.  n.  c,  samt  V4  till  '/^  mils  bredd, 
och  varit  delad  af  Ilångers  udde  i  två 

temligen  afrundade  delar,  sammanhän- 

gande pA  'Vg  mils  bredd;  djupet  var  dels 
omkring  ö  fot,  dels  ända  till  11  fot, 
botten  och  stränder  bestodo  hufviidsakli- 

gen  af  dy,  höjden  öfver  Wcttern  var  19'/o 
fot;  men  förutnämnda  år  verkställdes 

af  strandegarne  i  alla  till  sjön  angrän- 
sande socknar,  en  större  aftappning. 

Vattnet  afleddes  åt  norr  till  Wcttern 

genom  en  kanal,  som  i  öfverkant  håller 
20  alnar  i  bredd  och  ilr  omkring  6  alnar 

djup.  Hela  kostnaden  för  sänkningen 
uppgick  till  icke  mindre  än  87,596  rdr 

och  den  nya  derigenom  i  dagern  kom- 
mande marken  utgör  3,328  tid.  Takern, 

belägen  på  stora  slätten,  mottager  en- 
dast små  tillopp;  de  största  Aby  eller 

Diza  samt  Möina  åar  komma  från  de 

temligen  höglända  skogstrakterna  på 

gränsen   mot  Jönköpings  län. 

Tånga,  ett  frälse-säteri  ladugård  uti 

Ekeby  socken  af  Olands  härad  och  Upp- 
sala län,  vid  högra  stranden  af  Olands- 

äo,  nästan  midt  emot  kyrkan,  4Vi  mil 

från  Uppsala,  har  varit  bland  de  gods, 
som  skiftades  mellan  slägterna  lloos  och 

Sture  på  1500-talet;  sedermera  har  det 
tillhört  slägten  Bielke,  hofmarskalken 

Johan  Teet,  f  1752,  och  derefter  lydt 
(enligt  Tham  sedan  1833)  under  Gimo 

bruk.     Tånga  har  nödig  skog. 

Tånga,  pappersbruk  i  Hofmantorp 
socken,  Konga  härad  och  Kronobergs 

län,  anlagdt  år  1807  pa  hemmanet  Tån- 
gens egor  af  Tsaak  Lönegren  och  bonden 

Jakob  Svensson,  inköptes  sedermera  af 
bergsrådet  J.  L.  Aschan  under  Lessebo 
bruk,  till  hvilkeu   artikel  hänvisas. 

Tånga,  by  uti  Malmöhus  län,  Lug- 
gude  härad  och  Wälinge  socken,  ly^ 
mil  från  Engelholra,   med   IV4  mtl  kr., 

'  2^8  ins-  fl'-,  40  Aboer;  har  fast  skola 
,  från  1847  och  småskola  sedan  1859, 
.skolbarnens  antal  år  1863  var  138. 

Eu  välbyggd  gärd  utgöras  af  1 '/,  mtl, 
med  i  sambruk  liggande  '/«  mtl  Helja- 
röd,  åsätt  ett  taxeringsvärde  af  75,000 
rdr  rmt. 

Tån^a.ett  mtl  krono,  uti  Ilögås  soc- 
ken af  Lahne  härad  och  Bohus  län,  är 

ett  indraget  kaptens-boställe;  det  här- 
leder sitt  namn  fiåu  en  närbelägen,  för 

sitt  djup  ofta  besökt  ha.mn,  af  ålder 
kallad  Nordtången,  och  anses  dess  äldsta 

samt  ryktl)araste  esiare  varit  en  drott- 
ning, som  under  hedna  tiden  föregifves 

hafva  residerat  på  det  vid  stranden  be- 

lägna Hafstensherijet,  med  600  fots  brant 
stupning  ned  i  hafvet.  Ännu  synas  på 

berget  lemningar  efter  murar  och  sten- 
sättningar.  —  Tånga  anses  för  ett  af 
ortens  bättre  hemman,  med  ett  utsäde 

af  c:a  80  t:r,  som  öfverhufvud  gifvit 

12:te  kornet;  skog  växer  till  fulla  be- 
hofvet  och  goda  fiskstränder  vid  Salt- 

sjön med  nära  1  mils  sträcka  tillliöra 

gården;  den  var  år  1863  utarrende- 
rad (arrendetiden  tilländalöper  med  året 1877). 

Tångarp,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Asby  socken  af  Ydre  härad  och  Lin- 

köpings län,  beläget  nära  sjön  Tången, 

omkring  3^/^  mil  från  staden  Ekesjö, 
har  tillhört  på  1600-talet  Knut  Patkull, 

genom  gifte  kapten-löjtn.  O.  Armsköld 
och  major  Johan  Stråle  af  Sjöared,  död 

1740;  derefter  uppgifves  några  af  släg- 
ten Aminoff  varit  egare,  tillhörde  år 

1852  och  ännu  1863  patron  H.  Gyllen- 

ram; sistn.  år  hörde  under  säteriet  '/,  mtl 

fr.  samt  qvarn  om  2  par  stenar.  —  Rö- 
rande ett  på  egorna  förekommande  forn- 
minne se  under  socknens  beskrifning. 

Tångby,  ett  mantal  frälse  uti  Asby 
socken,  Ydre  härad  och  Linköpings  län, 

har  lydt  under  Xorrby,  först  som  rå 
och  rör,  sedan  som  frälse;  derpå  under 

Ribbingshof,  hvarefter  det  ombytt  flera 

egare;  egdes  1825  af  major  Eothlieb 

på  Eksebo,  1863  af  en  bonde;  taxe- 
ringsvärdet är  38,000  rdr;  till  gården 

höra  bränneri  och    husbehofsqvarn. 

Tångerda,  by  i  Hvetlanda  socken, 
Östra  härad  och  Jönköpings  län.  Skild 

från  de  öfriga  gårdarne  ligger  den  s.  k. 

herregården,    eller    rätteligen    Tångerda 
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Sunagård  med  underlydande  Olofsgärd, 
hvardera  om  1  mtl  skatte.  Denna  egen- 

dom har  i  seduare  tider  tillhört  gen.- 
majoren  Stjerugranat  och  1863  assessoren 
C.  C.    Ilellman. 

Tångeråsa,  socken  uti  Örebro  län 
och  Edsbergs  härad,  4  mil  s.  v.  från 

staden  Örebro,  2%  mil  norr  om  Asker- 
sund,  på  gränsen  mellan  bergslagen  och 
slättlandet,  med  till  en  del  vacker  be- 

lägenhet, i  följd  af  de  omvexlande  löf- 
och  barrskogarne,  då  deremot  vestra 
delen  af  socknen  består  till  större  delen 

af  stora  mossar;  genom  östra  delen  går 

eu  låg  sandås  utmed  det  enda  stilla- 
stående vattnet,  Loijsjön,  och  genom 

mellersta  delen  en  skogbeväxt  ås ;  dal- 
gången, som  löper  mellan  dessa  åsar  har 

under  sednare  åren  blifvit  uppodlad. 

Blott  mindre  bergskullar  förekomma.  Bå- 
dande jordmånen  i  södra  delen  är  mer 

eller  mindre  djup  klappermylla  på  fast 
sandbotten,  och  i  norra  delen  ler-  och 

sandblandad  mylla  på  lerbotten,  svart- 
mylla finnes  endast  vid  Trystorp.  Nära 

'/g  af  socknens  vidd  upptages  af  länets 
största  vatteodränkta  trakt,  Skagerhults- 
mossen,  som  sträcker  sig  till  hälften  inom 
denna  socken.  Af  rinnande  vatten  före- 

komma Svartbäcken  samt  Hilsta  och 

Eåbäcken.  Ärligen  besökas  dessa  trakter 
af  elgeu. 

Socknen,  som  år  1815  beboddes  af 
467,  1845  af  566  och  1864  af  650 

inbyggare,  innefattar  på  en  areal  af 
10,807  tid  I7V4  "^tl  frälse.  Skatterna 
äro  ojemnt  fördelade  på  jorden,  med 
afseeude  å  dess  värde.  Så  är  t.  ex- 

Linneberg  ej  skattlagdt  högre  än  till 

'/o  mantal,  då  Nordankyrke,  som  ej 
innehåller  mer  än  V»  af  Linnebergs 

egovidd  äfven  är  skattlagdt  till  'A  ™tl- 
Hufvudnäringar  äro  åkerbruk,  boskaps- 

skötsel och  skogshushållning.  Treskiftes- 

bruket, dervid  '/a  ̂f  åkerjorden  trades, 
då  -3  bära  säd,  begagnas  allmännast; 
vexelbruk  förekommer  endast  vid  Trys- 

torp. Af  sädesslag  är  rågen  allmännast, 
dernäsi  hafre  och  potates;  utsädet  ä  hela 
åkerarealen,  994  tid,  var  år  1855:  344 

t:r  (=  1818  års)  säd  och  317  t:r  potates. 
Af  socknens  areal  äro  för  öfrigt  2,381 
tid  äng,  1,327  tid  betesmark,  5,474 

skog  och  utmark,  2,646  mossar.  Medel- 
afkastning  af  ängsmarken,  bestående  till 

större  delen  af  kärrängar,  beräknas  till 
70  lU  pr  tid.  Betesmarken  är  mer  än 

tillräcklig,  så  att  ock  ett  betydligt  an- 
tal kreatur  emottagas  här  för  bete  från 

kringliggande  socknar.  Vanliga  tiden  för 
kolskogens  återväxt  beräknas  till  50  år 

och  100  är  för  timmerskogen;  ek  före- 
kommer endast  vid  Trystorp;  till  bergs- 

lagen afsattes  på  1850-talet  årligen  c:a 
800  läster  kol.  Bland  binäringar  näm- 

nas tjärubränning,  förfärdigandet  af  slip- 
stenar, gröfre  korgarbeten,  fiske  endast 

till  husbehof,  och  jagten,  som  är  god, 
blott  till  förströelse.  Allmogen  visar 

dessutom  fallenhet  för  slöjder.  —  Sock- 
nen är  annex  till  Wiby  pastorat.  Kyr- 
kan af  trä  under  spåntak,  nära  Trys- 

torpsjön,  på  östra  gränsen.  På  södra 
sidan  är  ett  fönster  med  måladt  glas, 
föreställande  en  man  och  en  qvinna,  om 

hvilket  traditionen  upplyser,  att  det  blif- 
vit skänkt  af  en  biskop,  som  med  sin 

hustru  i  13:de  seklet  tagit  sin  tillflykt 
till  Björkön,  för  att  undslippa  c<elibatet. 
Barnundervisning  sker  i  fast  skola  med 
skolhusbyggnad  från  år  1855;  skolan 
har  genom  frivilliga  sammanskott  2:ne 
kassor.  Sockenmagasinet  bildades  1787 
af  en  friherrinna  Falkenberg,  som  skänkte 
40  t:r  råg,  hvaraf  årliga  räntan  utgår 

till  Falkenbergska  familjegrafvens  under- 
håll. Af  äldre  handlingar  inhemtas,  att 

Tångeråsa  och  Skagerhults  socknar  blifvit 

i  början  på  1600-talet  af  Carl  IX  lem- 
nade  såsom  ersättning  för  det  penninge- 

understöd en  baron  Falkenberg  under 
Liffländska  kriget  gjort  svenska  kronan. 
—  I  socknen  märkes  säteriet  Trystorp, 

hvarunder  alla  hemman  lyda.  Hemmans- 
namn  äro  Tyskas,  Byfvel,  Smedbacka, 

Herregårda,  Westkärr,  Hvena,  m.  fl.  — 
Adress:  Örebro. 

Tångesta,  by  i  Trönö  socken  af 
Helsingland,  är  så  tillvida  märkvärdig, 

att  från  Hans  Gudmundsson,  född  här- 
städes,  härstammade  i  tredje  led  stam- 

fadern för  adliga  ätten  Sparrsköld. 

Tångestad,  ett  berustadt  säteri  uti 
Linköpings  län  och  Kirastads  socken  af 

Memmings  härad,  omkring  1*  4  mil  från 
Norrköping,  består  af  2  ratl  och  utgör, 
med  de  underlydande  hemmanen  1  mtl 

skatte  och  I-,  frälse  en  egendom,  med 
en  areal  af  900  tid,  deraf  100  åker, 

50    äng,    resten    skog.     Tångestad,  be- 
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läget  vid  Motala  ströms  vestra  strand, 

^'^  mil  från  kyrkan,  är  bebygdt  med 
tvåvånings  maiishus  af  trä,  omgifvet  af 

trädgård,  utmärkt  för  dess  många  frukt- 
träd. —  Förste  kände  egare  är  assessorn 

i  kammar-revisionen,  Peder  Törnsköld, 
hvars  fädernenamn  var  Andersson,  död 
1642.  Han  synes  varit  en  man  med 

större  förmögenhet,  till  följd  af  de  an- 
senliga försträckningar  och  penningeför- 

skott han  gjort  kronan.  Tångestad  ärfdes 
af  sonen,  landshöfding  Jakob,  redan 
omnämnd  under  art.  llundstorp;  egdes 

derefter  af  raågarne,  öfverste-löjtnanterne 
Jakob  Hilchen  och  Hans  Skytte,  såldes 
af  sistnämndes  raåg,  majoren  Håkan 
Skytte,  till  landshöfding  H.  J.  Wrede, 

gift  med  Jjlisabeth  Skytte.  Efter  lands- 
höfding Wredes  död  1758  har  Tånge- 

stad innehafts  af  en  Gripenwald,  de 
Besche  m,  fl.;  egdes  1850  af  löjtnant 
Akrell  och  1863  af  löjtn.  Axel  v.  Arbin, 
som  genom  köp  af  underlydande  tillökt 
godset.  Till  egendomen  höra  Kiinstads 
qvarn  för  8  par  stenar,  som  för  några 
decennier  tillhörde  Göta  kaualbolag.  gryn- 

verk, enbladig  såg  samt  tegelbruk;  dess- 
utom finnes  här  förlagdt  Östergötlands 

enskilda  stamholländeri.  Säteriet,  med 

ett  utsäde  af  74  t:r  säd,  25  t:r  potates, 
taxerades  1863  till  70,000  rdr  rmt.  — 
Hemman  med  namnet 

Tångestad  finnas  äfven  i  Kuddby  och 
Dagsbergs  socknar  af  samma  län. 

Tånnö,  socken  i  Östbo  härad  af  Jön- 

köpings län,  en  af  de  mindre  i  Små- 
land, innefattande  endast  11^  4  hemman, 

hvaraf  5^  g  skatte,  Vg  krono,  5  frälse, 
pä  en  areal  af  8,632  tid,  ligger  på  ett 
näs  mellan  sjöarne  Widöstern  i  vester 
och  Flären  i  öster;  den  har  en  längd 

af  ̂   8  och  en  bredd  af  ̂ 'g  mil  och  ge- 
nomstrykes  på  längden  af  stora  lands- 

vägen från  Jönköping  till  Helsingborg. 
Jordmånen  stenbunden,  är  dock  ganska 
god.  Hemmanen,  som  för  det  mesta 
ligga  i  byalag,  hafva  ganska  godt  bete 
och  tillräcklig  skog,  till  största  delen 
gran,  ehuru  hela  socknen  fordora  varit 
beväxt  med  bokskog.  På  stranden  mot 
Widöstern  ligger  en  sträcka  med  stenfri 
sandbildning.  I  näranda  sjö  finnas  två 
öar,  en  större  Tånnö  ö,  bergig  med  en 
stor  mosse,  och  en  mindre.  Färgans  ö. 

till  hälften  tillhörande-  Hångers  socken. 

Inbyggarnes  antal,  som  1805  utgjorde 
449,  hade  1865  stigit  till  c:a  600.  Barna- 

undervisningen bestrides  gemensamt  med 
VVoxtorp  uti  1  flyttande  folkskola  och 

1  småskola.  Kyrkan,  belägen  7^,  '"'^ 
från  Wexiö,  8'  ̂   mil  från  Jönköping  och 
1  mil  från  moderkyrkan  i  VVernamo,  ny- 

byggdes af  sten  1849  och  är  32  alnar  lång 
och  18  alnar  bred;  tornet  är  qvadratfor- 
raigt  på  8  alnars  bas,  45  alnar  högt, 
inberäknadt  korset.  Den  gamla  kyrkan 
var  af  ett  byggnadssätt,  som  antydde 
en  betydlig  ålder,  af  groft  furutimmer, 

sylladt  till  7  tums  tjocklek.  Under  1'/, decennium  har  inom  socknen  icke  blott 

ny  kyrka  blifvit  byggd,  utan  äfven  ny 
tornklocka  inköpt,  ny  bostad  åt  pastor 
och  nytt  skolhus  uppförda,  samt  nu 
(år  1866)  nytt  orgelverk  invigdt.  En 
högst  raärvärdig  dopfunt  ådrager  sig  här 

fornforskarens  uppmärksamhet;  foten,  ne- 
derst fyrkantig,  öfvergår  med  stark  in- 

dragning till  rundform;  skålen  är  all- 
deles rund  med  lindrigt  kullrig  botten 

och  raka  sidor.  Nära-  kyrkan  hafva 
blifvit  funna  skeppsformiga  högar,  hål- 

lande 16  steg  i  längd.  Vanligen  blefvo 
sjöhöfdingar  brända  i  sitt  skepp  och  hög 
kastad  deröfver,  hvarvid  denna  antog 

skeppets  form;  också  har  man  vid  öpp- 
nandet funnit  flera  spår  af  förbränning. 

På  en  forntida  valplats  i  grannskapet 

finnas  flera  stensättniugar  och  grafkum- 
mel.  Omkring  700  alnar  norr  era  iyr- 
kan  träffas  straxt  vid  landsvägen  run- 

stenen J*?  1,247  i  Liljegrens  Kun-urk., 
på  hvilken  läses:  Jiuponr:  iH:  rc^tt: 
.stcin:  tfimitt:  cftr:  Oujia:  -sim:  8in:  niili: 
Md:  elfr:  8fen:  snn-.  sin.  Ddiff):  f)ia[(n: 
Sill:  —  d.  V.  s.  Guthvar  lät  resa  denna 
sten  efter  Jutha  sin  son  och  Karl  efter 

Sten  sin  son.  Gud  hjelpe  deras  själar! 
—  Bland  byar  och  gårdar  i  socknen 
må  nämnas:  Tånnö  kåragård,  kronofog- 

dens i  Östbo  boställe;  Tånnö  by;  Norr- 
torp, koramin. -bost.;  Rolstorp,  ElmesUd, 

Kulla,  m.  fl.  frälse-hemman,  hvilka  till- 
hört riksrådet,  grefve  Axel  Lillie,  sednare 

general-major  Eosenstjerna  och  slutligen 
Bondeska  slägten. 

Tånnö,    gästgifvaregärd    i    ofvanbe- 
skrifna  socken;   härifrån  skjutsas  till 
Wernamo  i  norr   1      mil. 

Dörarp  i  söder   1^2" 
Tåsjö,  kapellsocken  till  Bodums  pa- 
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storat,  är  belägen  uti  Södra  Ängerraan- 
land  af  Wester-Xorrländs  län,  26  mil 
fråii  Hernösand,  vid  riksgränsen,  dit  den 

uppskjuter  en  smal  landsträcka;  inne- 
fattar 4't^  nitl  skatte,  3;5,_^  krono,  förde- 

lade mellan  29  byar  och  bebodda  af  c:a 
1,340  inbygtrare.  Trakten  skall  under 
kon.  Carl  IX:s  tid  blifvit  bebyggd  af 

Finnar,  men  kapellet,  som  ligger  5^  o 
mil  ofvauom  Fjellsjös  kyrka,  hvartill 

Täsjö  förut  varit  annex,  blef  först  upp- 
fördt  1762  af  15  nybyggare,  som  ned- 

satt sig  i  Boström,  Hoting,  Löfvik,  Ö. 

Tåsjön,  Brattbäcken  och  Skausnåset.  Jord- 
månen är  i  allmänhet  mager  utom  vid 

det  märkraärdiga  Tåsjöberget,  som  har 
svartmylla  och  der  spår  af  kopparkis 
finnes;  för  öfrigt  är  socknen  uppfyld  af 
stora  fjäll  och  berg  samt  vidsträckta 
mossar;  skogen  är  småväxt.  Tåsjön  är 

pä  sina  ställen  ̂   ̂  mil  bred.  Bland  nä- 
ringar räknas  fiske  och  jagt,  fordom  mer 

gifvande,  hvarpå  ett  exempel  anföres  från 

1740,  då  ej  mindre  än  100  harar  fån- 
gades pr  man.  Stundom  gör  frosten 

stor  skada;  så  förstördes  deraf  skörden 

under  året  1863  att  336  personer  blefvo 
i  saknad  af  bröd.  Handel  idkas  af  9 

personer  uti  byarne  Brattbäcken  och 
Tåsjö.  Den  sednare,  den  största  byn 
i  socknen,  innefattar  1  mtl  11  sel.  27 

pgl.,  med  72  hush.;  derefter  kommer 
Hoting  på   14  sel.    11   pgl.,    24   hushåll. 
—  Prestbolet,    3    sel.,    är   komrain.-bost. 
—  Xorrby,  belägen  i  Dorothea  socken 
af  Asele  lappmark,  hör  hit  i  kyrkligt 
hänseende  sedan  längre  tider  tillbaka, 

och  fr.  o.  ra.  året  1864,  sedan  lappmarks- 
privilegierna upphört,  äfven  i  admini- 

strativt. —  Adress:  Backe. 
Tåstarp,  ett  hälft  mtl  skatte  och 

'  .y  mtl  krono,  uti  Christianstads  län, 
Riseberga  socken  af  Korra  Åsbo  härad, 

l^o  mil  från  Aby;  häraf  eges  det  förra 
af  2  bönder,  det  sednare  är  2:a  majors 
boställe,  med  30  t:rs  utsäde;  på  egorna 

är  den  bekanta  S'käralid  belägen,  hvarom hänvisas  till   den   artikeln. 

Tåsthult,  ett  hälft  mtl  frälse-säteri 
uti  Ambjörnarps  socken.  Kinds  härad 
och  Elfsborgs  län,  beläget  vid  en  insjö, 

4*2  mil  från  Borås;  egdes  1687  af  L. 
Hård,  har  sedermera  tillhört  åtskilliga 
ståndspersoner,  och  innehades  år  1863 
af  allmoge,  skiftadt  i  4  lotter. 

Tåtorp,  station  på  Göta  kanal  i  Eke- 
skogs  socken  af  Wadsbo  härad  och  Ska- 

raborgs län,  vid  sydvestra  stranden  af 
Wiken,  der  vestgöta  kanal  börjar  och 
fortgår  i  en  sträcka  af  3  mil  och  något 
öfver  6,000  alnar  till  Weneru  utan  att 

vara  understödd  af  naturliga  vattensam- 
lingar; slussarnas  antal  på  hela  linien 

utgör  20,  inberäknadt  den  bestämmande 
slussen  vid  Tåtorp.  Hemmanet  Tåtorp 

af  T3^'j7s  mtl  skatte,  enligt  mantalslängd, 
har  5  egare  och  en  folkmängd  af  55 

personer  på   10  hushåll. 
Täby,  socken  uti  Danderyds  skepps- 
lag al  Stockholms  län,  med  vestra  hälften 

sluttande  mot  Wallentuna-  och  Hagby- 
sjöarne  samt  Fjäturn,  under  det  östra 
hälften  sluttar  mot  Wärtan,  dit  Ormin- 

gesjön  vid  nordöstra  gränsen,  Rönninge- 
sjön  inifrån  landet,  utfalla.  Landet,  med 
skärgårdslik  natur,  har  flera  ställen,  som 
kunna  räknas  till  länets  vackraste  l)ygder. 
Jordmånen  är  dels  sandblandad  lera,  dels 

svartmylla.  Näringar  äro  åker-,  ängs- 
samt  skogsbruk,  trädgårdsskötsel,  fiske 
och  någon  sjöfart,  jemte  skjuts  vid  Ensta 
gästgifvaregård.  Arealen  12,123  tid  = 
67,888  qvadratref  är  fördelad  på  58% 

mtl,  deraf  23V8  skatte,  1%  krono,  33* 
frälse,  taxerade  till  1,712,400  rdr  rmt 

och  bebodda  (år  1865)  af  e:a  1,060  in- 

byggare. Tfeby,  förekommande  1281  såsom 
hörande  till  Walendahundceri,  och  från 
reformationstiden  till  1653  med  Dan- 
deryds  socken  till  annex,  är  nu  ensamt 
regalt  pastorat  af  2:dra  klassen.  Kyrkan, 
belägen  2  mil  från  Stockholm,  5  mil 
från  Uppsala,  är  mycket  gammal,  har 
altartafla,  ett  italienskt  arbete  afförgyldt 
träsnitt;  i  kyrkan  ligger  svenska  bankens 
gruudläggare,  Joh.  Palmstruch,  begrafven. 
Enligt  en  inskription  på  kyrkans  kalk 
har  densamma  blifvit  år  1636  nedgräfd 
jemte  annat  silfver  af  Anders  Spalding, 
men  redan  1671  återfunnen.  Socknen 

har  sparbank.  Flera  fornminnen  finnas 

såsom  grafhögar,  banta-  och  runstenar, 
borgruiner,  en  runhäll.  Enligt  hvad  run- 

stenarne synas  tillkännagifva,  skall  en 

Jarlabanki  ha  egt  hela  Täby.  —  Här 
märkas  gårdarne  Näsby,  Wiggebyholm, 

Hägernäs,  Löfsättra  (det  sednare  hörer 

i  kyrkligt  afseende  till  Wallentuna  soc- 
ken), alla  frälse-säterier. —  Karby,  Hagby, 
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Grebby,  Skålhamra  äro  välbyggda  gårdar 

af  skatte-  och  frälse-natur.  Björkby,  l^j^ 
mtl  prestgård ;  —  Vj  ™''^  Skoybertja, 
koinmin. -boställe.  —  1  mtl  iikåUiainra, 

'  4  mtl  Risbyhle,  ̂ \  mtl  Fällbro  och  1 
mtl  Thorslnnda,  hvilka  i  civilt  afseemle 

tillhöra  denna  socken,  räknas  i  kyrklit^t 

hänsf-ende  till  Fresta  socken,  Thorslunda 

likvisst  endast  livart  3:dje  år.  —  Adr.: 
Stockholm   och  Afva  eller  Ensta. 

Täby,  socken  i  Örebro  härad  af  Ne- 
rike,  annex  till  Mosas  af  Örebro  prosteri, 

omfattar  på  en  areal  af  endast  5,207 

tid  18'' 8  mtl,  hvaraf  16^  g  skatte,  l',.^ krono  samt  1  frälse,  och  beboddes  år 

1865  af  c:a  780  personer,  emot  436  år 

1805.  —  Kyrkan,  gammal,  byggd  af 
sten,  är  belägen  österut  i  socknen,  1 

mil  från  Örebro,  i  närheten  af  Täbyån, 
en  ström,  som  från  Snallunda  socken  i 

sydvest  flyter  in  i  socknen,  gör  en  bäge 
mot  norr  och  derefter  mot  sydost,  då 

den  utgör  Mosas  sockens  södra  gräns, 
hvarefter  den  utfaller  i  den  temligcn 

stora,  men  grunda  Mosåssjön,  belägen 
114  fot  högt  öfver  hafvet.  Denna  å  har 

under  sitt  lopp  åtskilliga  namn;  efter 
sitt  utflöde  ur  Mosåssjön  antager  den 

namnet  Telgeån  och  utfaller  i  Hjelraaren 

vid  Segersjö  efter  ett  lopp  af  7  mil. 
Trakten  i  närheten  af  ån  inom  Täby 
socken  är  i  allmänhet  sank,  mellersta 

delen  af  socknen  är  slättbygd  med  god 

jordmån  af  lerjord  och  svartmylla,  den 

norra  är  deremot  något  skogig  och  ku- 

perad. —  De  flesta  gårdarne  ligga  i 

byelag.  —  Adress:   Örebro. 

Täckhammar,  ett  och  '/o  fr.säteri  uti 

Nyköpings  län  och  Barbo  socken  af  Jön- 

åkers  härad,  1  mil  från  Nyköping,  'å^i\ 
mil  från  Sparreholras  jernvägsstation, 
med  underlydande  11  mtl,  belägna  i 

Barbo,  Råby  och  Euntuna  socknar.  God- 
sets läge  nära  sjön  Långhalsens  utlopp,  i 

förening  med  den  på  1850-talet  upp- 
förda ekonomie-byggnaden,  —  troligen 

den  vackraste  i  Södermanland  —  hvars 

yttre  prydes  af  småtorn  och  som  inrym- 
mer bland  annat  mejeri  i  tre  våningar, 

med  en  10  alnar  hög  mjölksal,  göra 
ställets  namn  till  en  sanning. 

Mangårdsbyggnaden,  af  sten,  är  upp- 
förd år  1800  i  enkel  smak  på  en  liten 

klippa,  som  stupar  nästan  ner  i  sjön. 
För    blott   få   år  tillbaka  var  Täckham- 
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mars  täcka  strandudde  öfver-  och  kring- 

byggd af  sniåruckel,  nu  finnas  vid  ut- 
gärdarne  och  arrende-hemmanen  uppförda 
tidsenliga  bygi;;uader,  äfven  arbetsfolket 

har  erhållit  snyggare  och  sundare  bo- 
städer. 

Första  gången  Tilckhammar  af  liäf- 
den  namnes  är  1385,  då  en  Finvid 

Finvidsson  (enligt  Thara)  sålde  (huru 
stor  del  af  det  nuvarande  Tackharamar 

är  ej  kändt)  jord  här  till  Bo  Jonsson 
Grip.  Ar  li.99  skref  sig  en  Peder 
Tofvason  till  Tackhainmar,  år  1500  till- 

hörde det  Nils  Ehrengislason  och  längre 

fram  på  1500-talet  Erik  Galjriel  Oxen- 
stierna, sedermera  beflnnes  gården  en 

längre  tid  innehald  af  fruntimmer.  £n 
kusin  till  den  store  rikskansleren  Axel 

Oxenstierna,  fröken  Ebba  Eriksdotter 

Oxenstierna  till  Eka  och  Arstad,  köpte 

på  1620-taiet,  dels  af  drottning  Christi- 
nas förmyndare-regering,  dels  af  enskilda 

alla  till  Täckhammar  hörande  gårdar 

utom  2%  mtl  och  bildade  alltså  godset 

nästan  sådant  det  ännu  i  dag  sig  be- 

finner; det  kom  sedan  till  hennes  syster- 
dotter Sofia  Christina  Natt  och  Dag, 

gift  med  en  af  Carl  Xll:s  hjeltar,  gen. 

frih.  Carl  Gustaf  Creutz,  som  tillköpte 

resten,  Tuna  2  mtl  och  Kösbol  ̂ g  mtl, 
hvilket  sistniimnda  alltsedan  har  utgjort 

största  och  bästa  delen  af  hufvudgården. 
Efter  hans  död  1728  innehades  godset 

af  döttrarne;  kom  med  eu  deras  syster- 
dotter till  frih.  Fredr.  Bengt  Rosenhane, 

som  tillöste  sig  hela  Täckhammar  och 
var  deraf  egare  till  sin  död  1800,  samt 

ärfdes  af  dottern  Sofia  Eleonora,  se- 

dermera friherrinna  Jennings,  hela  Sö- 
dermanlands grande  tante  på  sin  tid, 

om  hvilkeu  skulle  kunna  berättas  åtskil- 

ligt karakteristiskt  för  lefnadssättet  och 

sederna  ännu  på  1800-talet,  men  vi  in- 
skränka oss  att  omnämna  att  den  ömma 

friherrinnan,  som  var  så  gifmild,  att  hon 

aldrig  nekade  torparen  när  han  kom  och 
bad  om  1  tunna  råg,  lät  sig  kyssas  på 

hand  af  alla  yngre  än  bon  sjelf;  under- 

lydande fingo  nåd  att  kyssa  hennes  kläd- 
nad. Hon  styrde  emellertid  i  sitt  lilla 

hof  på  Täckhamraar  efter  bästa  förstånd, 

så  att  godset  blef  ett  tiggaregods  —  och 
hon  sjelf  fick  gå  frän  gärden  för  bara 

godhets  skull.  Redan  år  1850  såldes 
väl  Täckhammar  till  laudshöfding  G.  W. 
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Hamilton,  men  gården  beboddes  och 
sköttes  af  nämnda  friherrinna  till  hen- 

nes död  1837,  hvarefter  det  öfvertogs 
af  enkegrefvinnan  Hamilton,  som  1852 

sålde  det  till  sin  då  ännu  blott  19-årige 
son,  nu  mer  löjtnanten,  grefve  Gustaf 

Hamilton. ') 
Efter  som  vi  nämnt  om  fröken  Ko- 

seuhanes  (friherrinnan  Jennings)  gårds 
torvaltning,  så  bör  äfven  omnämnas  något, 

som  förvai-ar  åt  henne  i  bygden  ett  kä- 
rare minne:  den  af  henne  stiftade  skolan, 

hvartill  stenhus  byggdes  och  en  viss  un- 
derhållssumma anslogs;  till  aflöning  åt 

skolläraren  gafs  en  del  af  hemmanet 

Lund,  hvaraf  resten  tillföll  hennes  gårds- 
förvaltare. Nu  är,  under  sistu.  egares 

tid,  en  mindre  slöjd-  och  syskola  satt  i 
förbindelse  med  gamla  skolan  och  under- 
hålles  dels  af  honom,  dels  med  bidrag 

från  ortens  herrskaper.  Till  Täckham- 
mars gård  liksom  till  hela  bygdens  häf- 

der  hör  ock  historien  om  det  gamla 
kapellet,  hvarefter  ruiner  påträffas  i  en 
af  gårdens  hagar,  der  nära  intill  finnes 

en  gård  med  namnet  Kapelltorpet.  Alle- 
handa berättelser  om  arga  jättar  m.  m. 

rörande  dessa  stenar  äro  ännu  icke  helt 

utplånade  ur  folkmedvetandet. 

Täfra,  by  uti  Ai-näs  socken,  Xorra 

Ångermanlands  fögderi  af  "VVester-Xorr- 
lands  län;  l',,,  mtl  pä  3  X:r;  6  åboer 
(år  1866);  oragifves  af  höga  mest  runda 
berg,    här    och    der   beväxta   med  skog; 

*)  Täckhammars  gods,  som  utgöres  såsom  ofvan 
nämndes  af  12  o  ™tl,  deraf  '  ̂  rusthåll, 
7^  f»  frälse,  3'  fj  skatte,  intager  en  egorymd 
af  18,000  qvadratref,  häraf  åker  och  äng 
7,945.  skog.  hagar  och  impedimenter  10,055 
samt  taxerades  är  1863  till  258,000  rdr  rmt. 

Till  gården  hörer  tegelbruk,  men  den  gamla 
bekanta  Täckhammars^  qvarn  är  raserad  i 
och  för  sjösänkning.  A  den  under  eget  bruk 

varande  jorden,  3.673  qvadratref.  der  ve.xel- 
bruk  är  dels  i  7.  dels  i  9  skiften  infördt. 

föddes  1863:  90  kor  (dels  sveuska,  dels 

croisserade  svenska  och  ayrshire-race),  46 
oiar,  120  får  och  14  hästar:  höafkastningen 

är  vanligen  850  parlass.  Skogen,  ej  grof, 
men  vidsträckt,  är  indelad  till  trakthuggning 

med  KXj-ärig  omloppstid.  —  Godset,  ehuru 
med  en  500-ärig  häfd,  har  dock  mer  än 

'  3:del  af  all  na  betintlig  åker  uppodlad  se- 
dan 1840  (ännu  finnes  likväl  betydlig  odlings- 
bar jord).  Sjelfva  gården,  der  några  äre- 

vördiga lindar  och  lönnar  stå,  bär  äfven 

pregel  af  det  friskare  och  friare  lif,  som  så- 
landa  på  sednare  tiden  utbredt  sig  på  denna 

egendom. 

har  såg,  gästgifvaregård,  hvarifrån  skjut- 
sas till: 

Arnäs  prestgård   1      mil. 

Önska   1  '/j    * 
Täfvelsås,  socken  uti  Kinnevalds  hä- 
rad af  Kronobergs  län,  utgörande  ensam 

ett  regalt  pastorat  af  3:dje  klassen,  be- 
gränsadt  i  norr  af  Däningelanda  och 

Wexiö  landsförsamling,  i  öster  af  Teg- 
naby  och  Thorsås,  i  söder  af  Kalfsvik 
ocli  Jät  samt  i  vester  af  Wederslöf  — 
Socknen,  som  före  1835  var  en  tredjedel 

mindre  än  nu,  emedan  då  med  densam- 
ma förenades  Tofta  socken,  innehåller 

25Vio  mtl,  hvaraf  7%  frälse,  3^/^  krono 
och  14  mtl  skatte,  med  en  areal  af 
10,300  tid,  hvaraf  1,800  sjöar  och  kärr, 
egde  1805  jemte  Tofta  696  inbyggare, 
hvilket  antal  1850  förökats  till  1,200  och 

1864  till  c:a  1^400.  Afståndet  till  Wexiö 
är  1'',  mil.  År  1860  beräknades  den 
odlade  jorden  utgöra  900  tid,  den  na- 

turliga ängen  1,500  tid,  årliga  utsädet 
1,160  t:r;  inom  socknen  vinterföddes 

nd  denna  tid  102  hästar,  710  nötkrea- 
tur, 300  får  och  getter  samt  130  svin. 

—  Uti  en  fast  folkskola  och  3  små- 
skolor undervisades  år  1863:  63  barn 

på  en  gång  närvarande  af  227,  som 
voro  inom  skolåldern.  Sockenbiblio- 
thek  finnes.  Skog  växer  tillräckligt  till 
vedbrand.  I  socknens  östra  del  finnes 

Rinkabysjön  och  på  vestra  gränsen  To/ta- 
eUer  Wederslöfssjön,  begge  innehållande 

jernmalm,  hvilken  sedan  äldsta  tider  be- 
arbetats af  allmogen  i  orten.  Pä  en  ö 

i  den  sednare  sjön  ligger  Waringahall, 
hvilken  sägnen  sätter  i  förbindelse  med 
Wilkingasagans  berömde  Yerland  smed, 
enligt  Wallman. 

Bland  gärdar  må  nämnas  Stjernevik, 
2  mtl  frälse-säteri,  hette  förut  Täfvelsås, 
men  fick  sitt  nuvarande  namn  af  slägten 

Hederstjerna,  som  på  1780-talet  blef 
egare  af  gården  och  före  adlandet  hette 
Schema.  Täfvelsås  namnes  i  ett  bref  af 

1336  såsom  tillhörigt  Gudvast  Boson, 
följande  året  tilldömdes  gården  biskop 
Carl  i  Linköping,  hvilken  åter  bortbytte 

densamma  till  sin  slägting  Håkan  Karls- 
son; 1  mtl  Allatorp  och  1  mtl  Osaby, 

se  dessa  art.  —  Enligt  ett  gammalt 
bref  af  1342  testamenterade  Asrun  Eriks- 

dotter, Knut  Kettilbjörnssons  enka,  1 
mark  till   Täfvelås  kyrka  och  4  mark  till 
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Tofta.  Vid  Tofta-bro  skall  enligt  Tu- 
uekl  och  Khyzelius  det  af  Christiern  I 
år  1455  anlagda  fästet  Danaborg  varit 
beläget.  Sedan  fästet  blifvit  intaget  och 
besättningen  nedgjord  af  marsk  Thord 

Bonde,  kallades  det  af  allmogen  Dana- 
sorg. År  15G4  föreföll  en  liten  träffning 

vid  Tofta-bro  mellan  Danskarne,  anförde 
af  grefve  G yntlier  von  Schwarzbnrg,  och 

nilgra  fänikor  Svenskar  under  Knut  Hå- 
kansson Iland,  hvarvid  Svenskarne  väl 

drogo  sig  tillbaka,  men  tillfogade  Dan- 
skarna så  kännbara  förluster,  att  de  snart 

gingo  tillbaka  öfver  gränsen.  —  Adress: 
Wexiö. 

Täf^elsås,  gästgifvaregård  uti  förut- 
beskrifna  socken;  skjutsar  till: 

Wexiö  in   I'/,  mil, 
Jät  is   l'/4     » 
Nöbbeled  i  n.    v   l'/^     » 
ra.  fl. 

Tä.giia,  Thegna,  ett  mtl  frälse  och 

1 '  ̂  mtl  frälse-säteri  uti  Wists  socken 
af  Hanekinds  härad  och  Linköpings  län, 

omkring  1'  ,  mil  s.  o.  från  Linköping; 
det  förstn.  lyder  under  Sturefors.  Tagna 
eller  Thegna  är  stamort  för  adliga  ätten 
Thegner,  som  tagit  namn  af  gärden,  der 
stamfadern  Arvid  Olofsson  var  född,  och 

hvilken  sedermera  blef  rättare  pä  grefve 
Thure  Gabrielsson  Oxenstjornas  gård; 
under  denna  tid  blef  sonen  Olof  af  be- 
raälte  grefve  hållen  till  studier,  sä  att 

han  omsider  blef  vice-president  i  Svea 
hofrätt  samt  slutligen  ståthållare  på  Upp- 

sala slott  och  upphöjd  i  friherrligt  stånd. 

—  Byar  med  namnet  Täguaby  finnas 
dessutom  i  Kystads  och  Elfverstads  sock- 

nar samt  militi?e-bostället  Tägneby,  1 
mtl,  i  V.  ToUstads  socken,  allt  i  Lin- 

köpings län. 

Täng,  socken,  se  art.  Teng;  380 
inbyggare  (år   1865). 

Tänger,  Öfver-,  by  uti  Svärdsjö  soc- 
ken af  Stora  Kopparbergs  län,  med  såg; 

gästgifveri,  hvarifrån  skjuts  erhålles  till 

Dalstugan  i  norr  2'  .,  mil  och  till  Borg- 
gärdet i  söder  1  mil.  Antalet  hushåll 

år  1864  var  58. 

Tämiforssen,  ett  af  de  minst  kända, 
men  skönaste  vattenfall,  beläget  i  Are 

socken  af  Jämtland;  här  störta  sig  vatten- 
massorna öfver  klippkanten  lodrätt  ned 

i  den    underliggande    sjön    Norén   ifrån 
VII. 

en  höjd  af  omkring  80  fot.  Tännforssen 

begränsas  på  ena  sidan  af  ett  skogbe- 
växt  berg,  på  andra  sidan  är  naturen 
mer  leende :  en  vacker  björkskog  smyger 

sig  utför  sluttningen  mellan  Tänn-  och 
Norenssjön.  Fordom  skall  man  gjort 

stora  fångster  af  elgar,  renar  och  björ- 
nar, som  störtat  utför  fallet,  hvilket 

delas  i  2  hälfter  af  ett  stor  klippstycke, 
i  orten  kalladt  Björnstcnen,  ouli  hvuroni 
folksägnen  vet  att  förtälja,  huru  en  björn 
der  tagit  sin  tillflykt  och  suttit  en  tid, 
utan  att  kunna  komma  derifrån;  omsider, 
retad  af  stenkastningen  från  några  barn, 
tog  nalle  ett  spräng  för  att  uppnå  andra 
stranden,  men  nedstörtade  i  fallet. 

Tännäs,  annex-socken  till  Hcde  pa- 
storat, är  belägen  öfverst  i  landskapet 

Herjeådalcn  af  Jämtlands  län,  närmast 

intill  norska  gränsen,  vester  om  moder- 
församlingen, och  omfattar  med  en  längd 

af  5  mil  en  areal  af  icke  mindre  än 

18,730  qvadratmil  (eller  öfver  433,466 
tid),  deraf  0,9ii  vatten  (i  arealen  iube- 
räknas  Hede  lappmark  och  Ljusnedals 
brukskapell);  är  dock  i  anseende  till 
hemmantalet  den  minsta  inom  länet,  med 

10' jj,  mtl  skatte,  5' ^  krono,  bebodda 
(1865)  af  1,380  inbyggare,  deraf  c:a  400 

höra  till  Ljusnedals  bruk.  Denna  soc- 
ken företer  enahanda  natur  och  närings- 

grenar med  moderförsamlingen,  och  hän- 
visas alltså  till  artikeln  Hede;  rörande 

bergsrörelsen  härstädes  hänvisas  till  art. 

Ljusnedal,  med  tillägg,  att  är  1861  upp- 
fordrades ur  Förhoppningsgrufvan  5,033 

centner  jernmalm.  Åkerbruket  är  svagt, 

så  att  någon  krono-tionde  har  ej  ansetts 
kunna  åsättas,  dock  ha  vissa  tegar  under 
året  1858  lemnat  skörd  ända  till  20:de 

kornet,  och  åtskilliga  odlingsföretag  om- 
nämnas på  sednare  åren.  Gräsvallen 

och  höet  lida  stor  skada  af  lemming  eller 

fjiillmöss,  som  finnas  i  fjällen  och  stund- 
dom äfven  på  slätten.  —  Socknen  har 

namn  af  Tänuan,  som  i  sjön  Låsen  för- 
enar sig  med  Ljusnan.  Kyrkan,  uppbyggd 

1672,  ligger  5  mil  från  Hede.  Barn- 
undervisningen bestrides  ambulatoriskt  på 

3  stationer.  —  Större  byar  äro  Kyrk- 
byn och  Funnesdalen;  i  den  sistn.  finnes 

j  sista  gräustuUen  mot  Norge.  Af  krono- 

hemraanen  utgöra  5"'  3  mtl  Ljusnedals 
allmänning.  —  Adress:  Östersund  och 
Tännäs. 

20 
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Tärby,  anuex-sooken  till  Rångedala 

pastorat,  är  belägen  uti  Ahs  härad  al" 
Elfsborgs  län,  1^4  mil  u.  o.  från  Borås ; 
arealen,  2,968  tid  eller  16,592  qvadrat- 
ref,  hvaraf  0,oi2  qv.mil  vatten,  är  för- 

delad på  5"  Ig  ratl  skatte,  2\  krono. 
1^8  frälse.  Socknen,  med  bergig  mark 
och  brist  på  skog,  bebos  af  cirka  350 

inbyggare.  I  sednare  tider  ha  nyodlin- 
gar här  gjort  stora  framsteg;  men  ännu 

verka  de  trägna  körslorua  till  Borås 
mehnligt  på  den  ekonomiska  ställningen. 

—  K}Tkan  ligger  på  en  af  de  högsta 
punkterna  inom  häradet ;  nära  invid  står 
en  funt  med  h varjehanda  symboler  af 
kristendomens  strid  med  hedendomen. 

På  predikstolen  hnnes  ett  gammalt  tim- 
glas. Socknen  har  skola  och  socken- 

bibliothek.  Af  gamla  handlingar  visas, 
att  ting  blifvit  hållna  i  Tärby  åren  1558 
och  1622.  —  Gårdar:  boställshemraanen 

^/g  mtl  Farsto7'p  Storeg.,  som  är  kom- 
ministerns ;  1^0  mtl  Sågerstorp  härads- 

höfdingens  och  mönster-skrifvarens,  •' ^ 
mantal  Wäd  fahnjunkarens.  Byar  äro 
Estorp,  Öna  och  Tärby,  i  den  sistnämnda 

gästgifvaregård.  —  Adress  Borås. 
Tärendö,  by  uti  Pajala  socken  af 

Norrbottens  län;  26  åboer  (år  1815); 

genomflytes  af  Tärende,  en  arm  af  Tor- 
neå  elf,  med  utfall  i  Kcdix-elfven;  fråga 
om  kapells  uppförande  i  denna  by  har 

varit  före  år  1862;  men  förslaget  der- 
till  afslogs. 

Tärna,  socken  i  Upplandsdelen  af 
Westerås  län,  i  administrativt  hänseende 

tillhörande  Ofver-Tjurbo,  i  judicielt  Sim- 
tuna  härad,  i  ecklesiastikt  utgörande  ett 
konsistorielt  pastorat  af  3:dje  klassen, 
under  erkestiftet.  Socknen  begränsas  i 
norr  af  Norrbo  och  Löfsta,  i  öster  af 

Altuna,  i  sydost  af  Simtuna,  mot  hvil- 
ken  socken  gränsen  till  större  delen  ut- 
göres  af  ett  vattendrag,  som  kommer 
från  Dragmansbosjön  i  Altuna,  tills  detta 
förenar  sig  med  Sagan  vid  sydligaste 
ändan  af  socknen;  derefter  skiljer  Sagan 
längs  södra  och  vestra  sidan  socknen 
ifrån  Sevalla  och  Kumla.  Landet  sluttar 
oafbrutet  från  öster  mot  vester  ned  mot 

Sagan  och  utgör  i  allmänhet  en  mer 
eller  mindre  oländig  och  stenbunden 
slätt  med  öfvervägande  jordmån  af  lera, 
endast  här  och  der  afbruten  af  smärre 

kullar.     Åkerjorden    är    af   medelmåttig. 

beskaffenhet,  men  i  allmänhet  väl  skött; 
dock  förorsakas  icke  sällan  skada  genom 
frost,  helst  marken  på  många  ställen  är 
sank;  mycken  jortl  anses  företrädesvis 
vara  passande  för  linodling,  förutsatt, 
att  nödiga  utdikningar  ske  för  jordens 
torrläggande.  Skog  Hnnes  i  tillräcklig 
mängd,  äfvcn  af  timmer.  Socknen,  som 
har  en  längd  af  1  mil  och  en  bredd  af 

•^'4  till  '/.,  mil  eller  mindre,  omfattar 
på  en  areal  af  10,997  tid  207»  mtl, 

hvaraf  19  skatte  och  l^g  krono.  Inne-, 
byggaraes  antal  utgjorde  år  1805:  566/. 
hade  1840  växt  till  656  och  1864  till 

c:a  820.  Barnaundervisningeu  bestrides  i 
en  fast  folkskola  och  tvä  småskolor.  — 

Kyrkan  är  en  oansenlig  byggnad,  be- 
lägen söder  om  landsvägen  från  Stock- 
holm till  Sala,  l^/o  mil  sydost  från 

sistn.  stad.  I  närheten  ligger  pastors- 
bostället,  l',4  mtl  krono,  med  en  vacker^. 

n}"Tippförd  mangårdsbyggnad ;  klockare- 
gården, V'g  mantal,  är  kapellans-boställe. 

Bland  öfriga  gårdar  i  socknen  må  näm- 
nas Södra  Hofbevga,  l'/^  mtl,  jemte 

tillhörande  qvarn;  för  öfrigt  finnas  en- 
dast smärre  hemmansdelar.  —  Adr.:  Sala: 

Tärnaby,  gästgifvaregård  i  Tärna 
socken,  i  Upplandsdelen  af  TVesterås  län; 

skjutsar  till : 
Sala  i  n.  v   l'/4  niil, 
HemnäiKjsbo  i   v   2 '/g     » 
Hallsta  i  s.  v   1%     » 
Kinsta  is   1%     » 
m.  fl. 

Tärna,  kapell  till  Stensele  Lappmarks 
pastorat  i  Westerbottens  län,  uppbyggdes 
1762;  men  ännu  1815  stodo  de  omkr. 
detsamma  uppförda  hyddorna  obebodda, 
och  först  år  1854  har  här  blifvit  an- 

ställd särskild  predikant  för  Umbyns  och 
Vapstens  herdelappar.  Församlingen,  som 
utgjordes  1850  af  315  och  1864  af 
580  personer,  är  uppkallad  efter  floden 
Tärna,  som  utfaller  i  Urae  elf,  ̂/t^  mil 
norr  om  kapellet,  hvilkot  ligger  vid  östra 

stranden  af  Geutasjön  (Geutajaur),  12''., 
mil  ofvan  sockenkyrkan.  Omkring  'Vg 
mil  n.  v.  från  kapellet  vid  nedra  ändan 
af  Laisotsjön  upphör  granen  att  växa. 

År  1865  har  Kongl.  Maj:t  medgifvit  för- 
flyttandet af  den  s.  k.  Skytteanska  sko- 

lan i  Lycksele  till  härvarande  Tärnaforss 

nybygge,  som  till  detta  ändamål  blifvit inköpt. 
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Tärnö,  en  sätcsgArd  uti  Nyköpiiin;s 
län  ncli  Husby  socken  af  Oppunda  härad, 
omkring  2%  mil  trän  Nyköping  och 

3 '/t  mil  från  8parreholms  jernvägsstation, 
bestar  af  1  mtl  frälsc-sätcri.  Gärden, 
belägen  uti  en  rik  natur,  speglande  sig 

och  sina  herrliga  ekkullar  i  sjön  Lång- 
halsens vikar  och  sund,  är  ett  gammalt 

herresiite,  som  namnes  redan  1303  och 

133G,  det  sistn.  året  i  Diplom.  .'♦'I  3,241, 
der  det  heter:  »Sune  in  Feruum»,  discretus 

vir,  köpte  den  8  Sept.  af  Arnbernus 
llolmvidssou  2  örtugland  i  Walla  och 
1  örtugland  i  Berga,  Husby  socken, 
hvilka  båda  gårdar,  hvardera  nu  1  mtl 
frälse,  lyda  ännu  i  dag  under  Täruö. 
Såsom  förste  kiinde  egare  uppgifves  r.  r. 
Knut  Carlsson  (Orufot  eller  Örnelår),  som 
lärer  dött  1439;  gården  öfvergick  sedan 
till  enkans  son  i  första  giftet,  Peder 
Magnusson,  som  först  antog  namnet  Brahe 
efter  sin  moder;  sonen  Joachim  Brahe, 
Gustaf  Wasas  bekante  svåger,  halshuggen 
1520  i  Stockholms  blodbad,  ärfde  den  efter 
fadern,  och  den  kom  med  dottern  Brita 
Brahe  till  hennes  man  Börje  Nilsson 

Grip,  t  1571,  och  har  sedermera-  gått 
i  arf,  merändels  från  dotter  till  dotter, 

inom  slägterna  Baner,  Sparre,  Lewen- 
haupt,  Horn,  Rosenacker,  Ornfelt,  Mejer- 
hjelm,  Mannerbeira,  Strömfelt.  Några 
gånger  ,  ombytte  Tärnö  egare  genom  köp, 
såsom  dä  Bosenacker  sålde  sin  hälft 

1742  för  29,000  daler  s:mt,  och  1764 
såldes  hela  gården  för  456,000  daler 
kopparmynt,  år  1768  för  352,000  daler 

kopparmynt.  Ar  1795  såldes  Tärnö,  ut- 
görande då  27 '/^  mtl  (år  1668  utgjorde 

det  49'^ 'ip  mtl),  sedan  Arhamniars  egen- 
dom (11 '/g  mtl)  blifvit  tillköpt  för 

184,200  daler  kopparmynt,  mot  50,000 

rdr  bco  specie  till  contreamiralen,  lands- 
höfdingen  grefve  Fr.  G.  Strömfelt,  som 
1803  gjorde  godset,  då  bestående  af 

24'Vg  mtl,  till  fideikommiss  för  sin  an- 
dra son,  general-major  friherre  C.  M. 

Strömfelt,  efter  hvars  död  1857  godset 
öfvergick  till  nuvarande  egaren,  kapten 
friherre  Carl  Adam  Strömfelt. 

Tärnö  har  blifvit  en  historisk  gård 
efter  Gustaf  Wasas  hemliga  besök  der 
hos  sin  syster  i  början  af  sin  hjeltebana, 
och  många  äro  också  de,  som  vallfärdat 
till  Tärnökällaren,  belägen  i  terrassen  mot 
sjön  strax  nedanom   n.   v.  boningshuset, 

!  der  han  enligt  berättelsen  skall  legat 

I  gömd  och  såsom  tidsfördrif  under  de 
dagarna  gjort  utskärningar  i  den  i  biblio- 
theket  förvarade  stocken,  S'/,  'iJ^  tög, 
1  aln  i  fyrkant.  Vid  Tärnö  äro  äfven 
fästa  åtskilliga  folksägner  från  fru  Ebba 
Grips  tid.  Enligt  en  äldre  historisk 
sägen,  sattes  Sten  Leijonhufvuds  cnka, 
Ebba  Lilljehöök,  vanligen  kallad  kung 
Ebba  eller  gref  Ebba,  vid  78  års  ålder 
af  Carl  IX  i  häkte  på  Tärnö.  Från 

nyare  tider  berättas,  att  under  orolig- 
heterna i  Södermanland  med  anledning 

af  den  nya  beväringsstadgan  18  Jl  rådde 
stark  jäsning  i  orten,  och  en  dag  kommo 
utskickade  från  de  upproriska  till  Tärnö, 

för  att  öfvertala  »godsarne«  der  att  för- 
ena sig  med  dem.  Inspektören  på  stället 

låter  gubbarne  tala  fritt  ut,  under  det 
han  .sjelf  helt  lugn  åhörde  och  skref, 
slutligen  tystna  bönderna,  hvarefter  han 
uppläser  allt  hvad  de  sagt  samt  ber  dem 
underteckna  det,  »så  torde  allt  kanske 
bli  bra.»  Men  då  blefvo  bönderna  mägta 
förskräckta,  och  intet  uppror  blef  af  den 

gången. Täniö  nuvarande  boningshus,  som 
utgörcs  af  en  gammal  tre  våningar  hög 
hufvndbyggnad,  144  fot  lång,  48  fot 
hög  och  40  fot  bred,  förskrifver  sig  väl 
från  1626,  då  Ebba  Grips  man  Svante 
Gustafsson  Baner  började  der  bygga,  och 

den  fulländades  af  h-u  Ebba;  men  med 
byggnadens  fordna  prakt  var  redan  i 

början  på  1700-talet  förbi,  och  då  god- 
set öfvertogs  af  contre-amiralen  Ström- 
felt stod  boningshuset  som  ruin,  men 

blef  af  honom  åter  satt  i  godt  skick. 
Såsom  något  egendomligt  hos  denna 

byggnad  må  anmärkas,  att  mellanvånin- 
gens  rum  äro  9  alnar  höga;  det  inrym- 

mer äfven  en  boksamling  af  omkring 
2,000  baud,  en  del  porträtter  och  taflor; 
af  de  sednare  må  nämnas  en  kolossal  histo- 
rietafla,  målad  af  P.  Hörberg,  föreställande 

Gustaf  Wasa  i  källaren  på  Tärnö,  be- 
sökt af  sin  syster  och  svåger  i  det  ögon- 

blick de  mottagit  »lejdbrefvet»  för  hans 

räkning  och  på  grund  deraf  vilja  öfver- 
tala honom  att  stanna  qvar. 

Af  fideikommiss-skaparen  finnes  vid 
godset  stiftad  en  liten  pensionsinrättning 
för  3  enkor  efter  underhafvande  eller 

gamla  tjenare,  belöpande  sig  till  en  t:a 
råg  för  hvarje. 



156 Töftfdal. Tölö. 

Täruö  egendom,  som  18G3  utgjordes 
af  5  mtl  frälse-säteri  (deriblaud  1  mtl 

Ai-liammar),  17 \  fiiilse,  1  rusthåll  och 
1*4  skatte,  tillsammans  24*  o  mtl,  in- 

tager en  areal  af  c:a  5,496  tid  och  var 
nämnda  år  taxerad  till  538,400  rdr  rmt. 

Till  gården  höra  tegelbruk  och  mejeri, 
detta  från  året  1861.  Först  frun  en 

sjösänkning  år  1856  räknas  Tärnö  åker- 
bruk blifvit  bättre  ordnadt.  Af  skogens 

963  tid  är  större  delen  indelt  till  trakt- 
huggning; anmärkningsvärdt  torde  vara, 

att  man  nu  kan  uppgifva  om  Tärnö,  der 
år  1818  »ailsingen  skog  fanns»  (enligt 
Djurberg),  «att  få  gårdars  egor  torde 
vara  så  rika  på  ek-  och  löfskog  som 
Tärnös  hagar».  Godsets  utsäde  uppgifves 
till  220  tunnor  höst-  och  vårsäd. 

Töitedal,  Toftedal  (i  jorde-boken), 
annex-socken  till  Eds  pastorat,  är  belä- 

gen på  Dal  uti  "Wedbo  härad  af  Elfsborgs 
län,  4* .,  mil  s.  o.  från  Strömstad,  med 
Töftedals-ån  till  gräns  mot  Ed  och  Svart- 

ån mot  Norge  och  Bohus  län.  Socknen, 
med  6,202  tunnland,  utom  0,i;)3  qv.inil 
vatten,  17  mtl  skatte  och  cirka  1,080 

inbyggare,  består  till  större  delen  af  berg, 
och  dessa  till  stor  del  afbrända  samt 

ödsliga;  i  sydöstra  delen,  der  de  fiesta 
hemmanen  äro  belägna,  finnes  en  dal 
med  sandgrund.  Kyrkan,  lilen,  af  trä, 
byggdes  1748.  Till  ett  sockenbibliothek 

är  grundfond  skänkt  till  hälften  af  för- 
samlingen, andra  hälften  af  ?öreniugen 

för  spridande  af  nyttig  folkläsning.  Forn- 
minnena bestå  af  en  graf  bland  Klef- 

marksfjällen  och  ättehögar;  till  sednare 
tiders  minnen  hör  socknens  sköflande  Jl57C. 

Sedan  ridvägar  från  äldsta  tider  funnits 
öfver  gränsen  till  Norge  vid  Högsundet 
och  vid  Jacobsrud,  anlades  först  1821 
väg  frän  kyrkan  till  norska  gränsen.  Ilar 
märkes  Loviseholms  jernbruk;  för  öfrigt 
finnas  3  qvarnar,  flera  sågar  och  ålfiske. 

Gårdar:  '  g  mtl  Stommen;  1  mtl  Täfie- 
säter;  —  Berg  och  IJon  äro  hemmans 
namn.  —  Adress:  Araål. 

Töksmark,  socken  uti  Carlstads  län, 
se  art.  Tyksraark. 

Töllesjö,  annex-socken  till  Bollebygds 
pastorat,  är  belägen  uti  Bollebygds  hä- 

rad af  Elfsborgs  län,  2'  o  rnil  v-  i^-  v. 
från  Borås;  areal  22,125  tunnland  eller 
123,899  qvadratref,  deraf  741  tid  vatten; 

17'  o  mtl,  hvaraf  14'  .^  skatte,  '  ̂  krono, 

2' o   frälse;    1,250  inbyggare.     Socknen 
har  bergsmark  med  skog  öfver  behofvet. 
Här    märkes    Sjögareherget,    dervid    äro 

fästa  allehanda  sägner;  äfven  finnas  lem- 
ningar  efter  försvarsverk.     Kyrkan,  norr 
om  sjön  Töllesjö  och  vägen  till  Alingsås, 
tillbyggdes    1733.     Byar    äro    Ganterås 
med    ålfiske,    Ilökhult,    Hena,     Holmen, 

Morghult  och  SlätthuH.  —  Adr.:  Borås. 
Tölö,  socken  uti  Halmstads  län  och 

Fjäre  härad,  2'  .,  mil  från  Göteborg,  med 
en  areal  af  14,441  tid  eller  80,869  qv.- 

ref  samt  0,oi2  qv.mil  vatten;    74'/4  mtl, 
deraf  47'/ 4  skatte,    5   krono,    22  frälse, 
bebodda  1865  af  cirka  2,135  inbyggare. 

Socknen  utgör   med   Lindome  och  Elfs- 
åker  ett  pastorat,  praebende  åt  biskopen 
i  Göteborg;    pastoratet   omsluter  på  två 

sidor  Kongsbacka  stads  område  och  sträc- 
ker   sig    derifrån   norrut   på   båda  sidor 

om  landsvägen  ända  till  gränsen  mellan 

Göteborgs  och  Hallands  län  samt  genom- 
skäres af  ett  strömdrag  från  Insered  sjö; 

sköna  naturbelägenheter  gifvas,  ty  mellan 

de  höga  bergmassorna  ligga  bördiga  åker- 
fält och  blomsterrlka  ängar.    Jordmånen 

i  Tölö  socken    är  i  allmänhet   lera;    på 

skog  är  brist,    endast  litet  älskog;    der- 
emot  finnas  god   tillgång  på  torfraossar. 

Spannmåls-produktionen  öfverstiger  inne- 
byggarnes  behof;  sjöfart  idkas.    All  fast 
egendom  är  taxerad   till    1,242,100  rdr, 
deraf  38,300  rdr   för  6  qvarnar  och  en 

benstc.mp.      Kyrkan    har    vacker    inred- 
ning.    Af  kyrkoherdar   må   nämnas  den 

först   kända   Sylvester    Johan    Phrygius, 
död  1828  och  bröderna   Bcnzelius.     På 

kyrkogården  ligga  begrafna  biskop  Johan 
och  erkebiskop   C.   F.    af  Wingård;  den 
sednare,  utgången  från  bondeståndet,  har 
genom  sin  ovanliga  skicklighet  och  kraft 
att  undcrviiia    gjOit    sig  känd  såsom  en 
af   vårt    lands    förträffligaste    skollärare. 
Till    socKen-bibliothcket    har    egaren    af 
Gåsevadirolm    skänkt    en    värderik  gåfva 
i  böcker,  och  till  bibliothekets  underhåll 
blef  1808  års  hnndakatt  anslagen.  Inom 
socki^eu    nära    intill    Kongsbacka   ligger 

häradets  väibebyggda  tingsplats  Skansen. 
Största  godset   utgöres   af  Gåsevadholm 

med  x^'/;  mtl  underlydande.  —  Björk- 
ris,  i  mti  är  nastorsboställe,  med  vacker 

trädgård    ocu    parkanläggningar;  till  bo- 
stället   äro    llede,    1    mti,    Skårhy,    '/j 

mtl  och  Tölö,    '/.^   mtl,   mensal-hemraan. 
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—  I  byn  Kolla  är  JW  5  å  '/o  mtl  väl  be- 
bygflt.  Af  byar  nJimnas  såsom  de  största 
ffvarla,  1 1  Vj  rntl  sk.,  1  fr.;  Asslöfsby 
4V2C  sk.,  4%  fr.;    Wäxlöf,  5  mtl  skatte. 
—  Adress:  Kongsbacka. 

xönnebro,  jernbruk  uti  Skogs  soc- 
ken af  Södra  Helsingland  och  Gefleborgs 

län,  vid  Tönnebro  å,  som  utgör  gräns- 
skilnad  mellan  Gestrikland  och  Helsing- 

land, hörer  under  Axraars  bruk  och  är 
ett  af  Hararångeverken.  Bruket,  som 
anlades  1846  af  öfverste  Eergman  von 
Cchinkel,  och  eges  ännu  inoia  slägten, 

har  2  hamrar   och  2  härdar  med  privi- 

Folkmängd.      Hemmantal. 

2,324.  39fs'a  mtl. 

573.  14"v'o       » 
1,400.  26^/8      » 
1,106.  31  Vin     « 
1,756.  49^3^     >> 

,     2,211.  50'/,      » 
.     1,172.  27^;-        » 

Snöstorp  . 
Trönninge 
Eldsberga  . 
Tönnersjö  . 
Bredred  . 

Enslöf)  . 
Thorup 

S^a~lÖi542^  ^.j^  ,^Q Dessutom  bör  hit  staden  Laholm.  Den 

odlade  jorden  uppgifves  till  11,820  tid, 
naturlig  äng  till  17,934  tid.  Häradet 
tillhör,  jemte  några  socknar  af  Halm- 

stads härad,  Laholms  fögderi,  Halmstads, 
Tönnersjö  och  Höks  dorasaga,  med  tings- 

ställe uti  staden  Halmstad. 

Tjnno:'sjö,  socken  uti  Tönnersjö  hä- 
rad och  Halmstads  län,  i 'A  mil  o.  s.  o. 

från  Halmstad,  omfattar  25,087  tunnl. 
eller  163,822  qvadratref,  hvaraf  463  tid 
vatten,  tördelade  på  3lVii  mtl,  deraf 

IV12  mtl  skatte,  -U  krono,  29'4  frälse, 
bebodda  af  c:a  1,180  inbyggare  på  ISO 
hushåll.  Jordmånen  är  i  allmänhet  sten- 

bunden,  oländig  och  mager,  så  att  sock- 

nen lider  ciis'.  på  cäd;  några  hemman 
hafva  riklig  skog,  andra  brist  derpå; 
deremot  f.ncas  nästan  outtömliga  torf- 
mossar  vid  hemmanen  1  skatte  Eörs- 
hult,  2  frälse  Esmared,  1  frälse  Hilles- 
hult,  hvadan  tia.iten  äfven  kallas  Mossa- 
bygden.  All  ic..t  egenclom  taxerr.des  år 
1863  till  ̂ 63,200  rdr.  Tönnersjö  soc- 

ken är  annex  tiil  Eldsberga  L-urcera 
konsistoriela  pastorat.  Kyrkan  är  byggd 
af  gråsten  oca  tegel;  ibland  kyrköilfret 
finnes    en    väl     arbetad,     stor     förgylld 

legieradt  årligt  smide  af  1,266  skUlZlU, 
nu  mer  flyttadt  till  Axinars  bruk;  här 
finnes  äfven  fyrbladigt  sågverk  med  1,000 
tolfters  afvcrkniiig  af  egna  skogar,  och 
lyder  under  bruket  en  landtegendom  af  64 
öresl.  75  pgl.;  folkmängd  170  personer. 
Vid   Töunebro   är  postgård. 

Tönnersjö,  härad  i  Södra  Halland, 
omgifvet  i  norr  af  Halmstads  härad,  i 
öster  af  Småland  och  i  vester  af  Kat- 
tegat,  omfattar  en  areal  af  5,937  qv.rail 
eller  137,409  tid  fast  land,  och  0,2us  qv.- 
mil  insjöar;  hemmantal  och  folkm.  ra.  m. 
fördelad   mellan  socknarna  som  följer: 

Bevillning 

för  egendom,    för  inkomst. 
378  rdr. 

173  » 

303  >) 
140  » 
21S  » 

213  >> 
130  » 

1,556   rdr. 
kalk,    som 

318  rdr. 

16  « 

96  « 
179  » 

53  .» 
180  1) 

eft.  III  art. 

152  rdr. 

44  » 
109  » 

142  « 
117  » 
100  D 
128     » 

*)  Af  Euslöfs  socken   höra   I  i  '/g    mtl   den  s.  k.     j 
Fjellgime  fjerding,  till  Haimslads  -lärad.  i 

842  rdr.  792   rdr. 

under  30-åriga  kriget  skall 
blifvit  tagen  i  Wittenberg.  Barnens  an- 

tal, som  begagna  den  allmänna  under- 
visningen, är  59.  Fornlemningar:  Borg- 

backen på  Tönnersjö  utmark  skall  för- 
vara minnet  af  en  derstädes  belägen 

forntida  borg.  I  socknen  finnas  2  större 

gods:  3'/,  frälse-säteri,  2  frälse  Ahls- 
löf,  med  underlydande  3'  o  uälse,  samt 
2',  frälse  Brunskog,  1  frälse  Agarp, 

med  S^Vg  mtl;  —  '  3  Tönnersjö  är  prest- 
stom ;  '  ̂  mtl  kaplansbol.  —  Vid  Eriksköp 
har  varit  Göransfors  knipphammare,  pap- 

persbruk vid  Möllan.  Hemman  äro  Gårds- 
hult,  Torared,  Boarp,  Böghult,  Joenstorp, 
Tästard  m.  fi.  —  Adr.:  Halmstad. 

Töashammar,  stångjernsbrukuti  Skogs 
socken  af  Södra  Helsingland  och  Gefle- 

borgs län,  hörer  till  Kihlaforsjeruverken; 
år  1843  hitflyttades  S-:ne  härdar  med 
1,200  skU:B  tillverkning  till  de  året  förut 

här  uppförda  2:ue  nya  stångjernsham- 
rarna,  vid  hvilka  tillverkningen,  som  nu 
mer  är  oinskränkt,  uppgår  till  c:a  6,896 
centner.  Härtill  hörer  en  landtegendom 

af  7  mtl  10  öresl.  20%  Pgl-  samt  grof- 
bladig  såg  med  2  ramar.  Egaren,  hr 
C.  A.  Rettig,  bor  på  den  välbyggda 
gården  Hemstanäs ;  folkmängden  224. 

xcre,  by  af  öfver  3  mtl,  på  13  n:r, 
uti  Neder-Kalix    socken    af  Norrbottens 
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Jän,  med  23  äboer  och  44  hushåll  (år 

1863);  belägen  vid  65",  53'  polhöjd; 
likväl  producenis  här  mycket  säd;  byn 
räknar  sin  uppkomst  frän  baron  Her- 

melins tid;  h;ir  förträö'lig-  hamn,  han- 
delsrörelse, såg,  qvarn  (tax.  till  25,000 

rdi),  skeppsvarf,  gästgifvaregård  samt 
Törefors,  stångjerns-  och  manufak- 

turverk med  2  härdar,  der  årligen  till- 
verkas af  köpetackjeru  c:a  1,150  centn. 

(år  1834:  228  sk{6,  år  1842:  1,015 

.^fc{é)  ståijgjern  och  manufaktureras  c:a 
380  centner  (år  1834:  56  sk/i,  1840: 

230  iA//),  skeppningsorterna  äro  Stock- 
holm och  Piteå.  Bruket  var  i  1863  års 

bevillning  taxeradt  till  15,000  rdr,  till- 
hörande landtegendom  till  79,700  rdr; 

egare  voro  samma  år  grosshaudlarue 
Tydén,  Weber  och  Paton  m.  fl.,  med  hr 

C.  Norraau  till  disponent.  —  Adress: 
Råueå. 

Töreboda,  post-,  telegraf-  och  jern- 
vägsstation  uti  Skaraborgs  län  och  Björk- 

ängs socken  af  Wadsbo  härad,  2  mil 
från  Mariestad,  17,i  mil  från  Göteborg, 
25, .i  mil  från  Stockholm;  läget  är  nära 

kyrkan,  invid  Göta  kanal,  hvilken  Sta- 
tens vestra  stambana  korsar  i  sned  rigt- 

uing,  och  som  biifvit  här  till  en  del 
omgräfd  och  utvidgad  till  form  af  en 
större  bassin.  Förutom  den  invid  sta- 

tionshuset betintliga  landningsbryggan, 
är  framför  godsmagazinet  anlagd  en  kaj 
samt  utmed  bron  särskilda  platser  be- 

redda för  last  och  lossningar;  äfven  fin- 
nas här  uppförda  en  mängd  byggnader, 

och  troligen  kommer  snart  en  stad  att 
uppstå  här,  der  föreningspunkten  är  för 
samlärdseln  mellan  icke  blott  Wenern 

och  Wettern,  utan  kommunikation  gifves 
med  alla  orter  ända  till  Söderköping 
vid  Westerhafvet  å  andra  sidan,  medan 
bantåg  från  Stockholm,  Göteborg  och 
]\[almö  oupphörligt  här  korsa  hvarandra. 
Folkmängden  vid  statix)nen  är  160.  Från 
härvarande  gästgifveri  skjutsas  till  Hofva 

i  norr  1'  .,  mil.  Jernvägen  härimellan 
och  Elgarås  i  norr  l,i  mil,  öppnades  den 
8  Nov.  1862,  samt  mellan  Moholms 

station,  den  1  September  1859.  Töre- 
boda  hemman,  1  mtl  skatte,  har  8  åboer 
och  är  taxeradt  till  61,000  rdr;  enligt 
uppgift  i  tidningarna  skall  jordens  värde 
här  så  stigit,  att  för  ett  tid  begäras 
1,000  rdr  rmt. 

Törneby,  egendom  uti  Kalmar  lands- 
församling. Norra  Möre  härad  och  Kal- 

mar län,  näst  intill  Kalmar  stads  egor, 

ungefär  ̂ '2  mil  söder  från  staden  till 
höger  om  landsvägen,  hvilken  leder  till 
Carlskrona,  och  med  egor,  som  sträcka 

sig  ända  ned  till  Östersjön.  Från  lands- 
vägen leder  en  allé  af  högstaramiga  lin- 

dar, omvexlande  med  andra  löfträd,  upp 

till  den  tämligen  högt  liggande  man- 

byggnaden, hvars  bvita  fagad  tar  sig" förträffligt  ut,  sedd  från  vägen,  och  som 
prydes  af  en  vacker  trädgård.  Törneby 
omtalas  1572,  då  kon.  Johan  III  åter- 

skänkte Kalmar  helgeandshus  ett  hem- 
man i  Törneby,  som  ursprungligen  till- 
hört detsamma,  men  biifvit  indraget  vid 

reformationen.  Sedermera  kunna  vi  icke 

uppge  någon  egare,  förrän  i  medlet  af 
1700-talet,  då  det  tillhörde  salpeter- 
sjuderidirektöreu  Lars  Cronstrand,  hvars 
son,  astronomen,  sedermera  professorn 

vid  dåvarande  fältmätnings-,  nu  mer  to- 
pografiska corpsen,  Simon  Anders  C, 

föddes  här  den  24  Jan.  1784,  il850; 
bland  af  honom  utförda  arbeten  må 

nämnas  sammanbindningen  öfver  Ålands 

haf  mellan  svenska  och  finska  triangel- 
mätningarne.  Sedermera  har  egendomen 
tillhört  den  på  sin  ort  såsom  utmärkt 

skicklig  jordbrukare  och  verksam  kom- 
munalman kände  kaptenen  J.  Brithelli, 

död  här  den  1  Mars  1864,  —  Egen- 
domen, som  utgöres  af  3  mtl  skatte 

Törneby  med  underlydande  V^  mtl  Fje- 
lebo  i  Ljungby  socken,  har  en  egorymd 
af  390  tid,  deraf  250  tid  god  åkerjord 
i  cirkulation:  resten  140  tid,  är  äng  och 
betesmark,  skogen  är  till  största  delen 
uthuggen;  afkastningen  uppgifves  till 
6  ä  800  t:r  säd,  lika  mycket  rotfrukter, 
en  höskörd  af  4  till  500  lass.  —  Tör- 

neby är  ensamt  taxeradt  till  51,600 
rdr  rait. 

Törnemåla,  ett  mtl  frälse  i  Tingsås 
socken,    Konga    härad    och   Kronobergs 
län;    gästgifvaregård    vid   vägen  mellan 
Wexiö  och  Carlshamn,  skjutsar  till  Gäd- 

deviksås  i  söder  l'^  mil    och    Q,varne- 
måla  i  norr    iV^    d:o,    m.  fl.     Trakten  | 
omkring  detta  ställe  omtalas  såsom  sär-  i 
deles  vacker  genom  det  angenäma  afbrott  | 
som    täcka   skogsdungar  af  löfskog  göra  j 

mot    de    norrom    liggande  steniga  bac-  j 
kärna  och  småväxta  tallskogarna.  j 
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Töruerum,  egendom  uti  Ryssby  soc- 
ken, Norra  Möre  härad  och  Kalmar  län, 

med  ganska  vackert  läge  och  för  orten 

sällsynt  behagliga  oragifningar  nära  Kal- 
marsund, •*  j,  mil  frän  kyrkan,  hvarifrun 

räknas  2  mil  till  Kalmar.  Den  utgöres 
af  1  mtl  berustadt  säteri  Törnerum  med 

underlydande  '^  g  mtl  skatte  Fagerhult. 
.M;ingardsbyggnaden  har  under  nugot  af 
du  sednaste  aren  nedbrunnit  och  seder- 

L  mera  ej  blifvit  uppbyggd,  ulan  begagnas 
i  stället  ett  par  oansenliga  flyglar  säsom 
boningshus;  trädgården,  ganska  stor  och 
ursprungligen  väl  skött  samt  ordnad,  är 
fqr  närvarande  i  mindre  godt  stånd. 
Tax. värdet  5O,000  rdr  rint. 

Törnerum,  skattlagdt  1691  från  3 
till  1  mtl,  har  tillhört  1799  kapten  C. 
Papke,  sedermera  fabrikör  E.  Swartz, 
bandi.  F.  Kosén  på  1830-talet  och  1863 
baron  Raabs  arfvingar. 

Törnesfalla  (i  jordeboken).  Töms- 
valla  (efter  Djurberg),  Törnefalla  (iKonv.- 
lexikon),  socken  uti  Södra  Tjust  härad 

af  Kalmar  län,  l'/^  mil  v.  n.  v.  från 
Westervik,  omgifves  i  norr  af  Gamleby 
viken,  i  söder  af  Gladhammars  och  i 
vester  af  Hallingebergs  socknar;  omfattar 
en  areal  af  0,.ö5C  qvadratmil  eller  16,870 
tid  =  78,060  ([vadratref  (hvaraf  0,io3 
qvadratmil  vatten),  fördelade  pä  25\\ 

mtl,  hvaraf  13 Vo  skatte,  l'  ̂   krono,  11 
frälse.  Marken  är  bergig;  flera  sjöar 
finnas,  af  hvilka  Hjorten  är  den  största. 

Rådande  jordmånen  styf  lera,  med  un- 
dantag af  några  hemman  med  lättare 

jordmån,  stundom  sandaktig.  Nödtorftig 

skog  växer  vid  de  flesta  hemman.  Ut- 
sädet beräknades  1818  till  c:a  6  ä  7 

t:r  och  höbolet  till  30  lass  pr  mantal. 
Hemmansdelarue  äro  häfdade  med  idog- 

het och  omtanka,  oaktadt  den  mindre 
fruktbara  jordmånen.  All  fast  egendom 
taxerades  är  1863  till  1,050,750  rdr, 
hvaraf  31,250  rdr  för  verk  och  lägenheter. 
Roteringen  utgör  9  man.  Socknen,  som 
år  1855  beboddes  af  1,386  och  1863 

af  C:a  1,460  personer,  är  annex tillWester- 
vik.  Kyrkans  torn  är  uppbygdt  af  grå- 

sten, men  lika  jemnt,  som  det  vore  af 

telgsten.  I  kyrkan  förvaras  flera  porträt- 
ter af  kongl.  personer,  af  d:r  Luther, 

dopfunt  af  sten  m.  m.  Här  märkes  kö- 

pingen Alinvik,  med  lots-  och  lastplats; 

—  största  godset  utgöres  af  ̂   .^  frälse 
Ahavik,  med  säteriet  Bleckhem  samt  un- 

derlydande 4'' 8  frälse,  2-' ,  skatte.  — 1  frälse,  1  skatte  Källsåcker,  med  säg 

och  qvarn  samt  '  .^  skatte  Gäddiylo, 
1  frälse,  *4  skatte  .}rianmehäl,  1  frälse, 
V4  skatte  Eötsle  (eller  Rödsle)  bilda  ett 

gods.  —  Pastors-bostället  1  mtl,  6'a- 
ijersrwn,  '  j  "i^-K  '*''  komministerns  bo- 

ställe. —  'o  A/veslätt  en  gård.  —  I 
socknen  finnas  6  sågqvarnar.  —  Adress: 
Westervik. 

Törnevalla,  Tliymevalla,  Tornavalla, 

socken  uti  Linköpings  län,  1'^  mil  från 
närmaste  stad  Linköping,  är  till  större 
delen,  5,299  tid,  med  22,^,!  mtl  skatte, 

5^,;  krono,  6^0  fi"äise,  tillsammans  34' .^ 
mtl,  belägen  inom  Åkerbo  härad,  till 

den  mindre  delen,  995  tid,  med  6^  g 
mtl  (%  skatte,  1^'g  krono,  3^,  f»ålse) 
inom  Bankekinds  härad.  Alltsammans 

är  eu  slätt  med  spridda  kullar  och  skogs- 
backar; rådande  jordmånen  lera  af  flera 

olika  slag;  äng  och  bete  knappa;  endast 
några  hemman  hafva  litet  skog.  Åker- 

bruk med  någon  boskapsskötsel  och  brän- 
vinsbränning  utgöra  nästan  de  enda  nä- 

ringarne. Taxeringsvärdet  är  1,117,100 
rdr  rmt.  —  Socknen,  bebodd  af  c:a  1,000 
inbyggare,  utgör  ett  konsistorielt  pastorat 
af  l:sta  klassen  inom  Linköpings  stift; 

dess  kyrka,  fordom  af  granit  och  kalk- 
sten, är  ombyggd  1816 — 17.  Socknen 

har  fast  skola,  sockenbibliothck,  skarp- 
skytteförening under  benämningen  »Åker- 

bo härads  frivilliga  skarpskytteförening," 

Bland  märkligare  män,  födda  inom  sock- 
nen, namnes  naturforskaren  Fr.  Hassel- 

qvist,  född  1722  och  död  1752.  Forn- 
minnena äro  runstenar  i  kyrkan  och  å 

häradsskrifvare-bostället  Stråtomta;  på 
sistnämndas  egor  finnes  äfven  en  rai- 
neralkälla.  Byar  och  hemman:  Elfve- 
stacl,  Skäfjgestad,  Ullelfva,  Öfverby,  Ter- 
nestad  (Tunestad),  BoUngstomta,  Gär- 
stad,  Himna,  Bjärby  rusthåll,  2  mantal 

Linghem,  m.  fl. 
Törringe,  socken  uti  Oxie  härad  at 

Malmöhus  län,  1^^  mil  från  Malmö; 
omfattar  1,389  tid  land  samt  0,ooi'  qv.- 
mil  vatten;  en  by  med  samma  namn 

på  67i6  nitl  uts.  frälse  och  1  mtl  prest- 
gård;  c:a  260  inbyggare;  skarp  och  mager 
åker,  tillräcklig  höhöstnad.  Socknen, 
annex  till  Skabersjö  pastorat,  har  skola 
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sedan  år  1800.  —  Allt  frälset  hör  till 

Skabersjö  ficleikommis-egendora. 
Törsta,  bv  i  Botheå  socken  af  Södra 

Ångermanland  och  Wester-Norrlands  län, 
på  3  ratl  10  öresl.  13  pgl.;  sågverk; 
35  hushåll. 

Tössbo,  härad  i  Elfsborgs  län,  på 
Dal,  beläget  vid  nordvestra  stranden  af 
Wenern,  för  öfrigt  begränsadt  i  söder 
af  Nordal,  i  vester  af  Wedbo,  i  norr  af 

Wärraland.  På  en  areal  af  5,i85  qva- 
dratrail  (enligt  Liguell),  eller  4,s8i  qva- 
dratmil,  hvaraf  O, »48  vatten  (enl.  Hahr), 
omfattar  detta  härad  socknarna  Edsle- 
skog  (Hesselskog),  Mo,  Fröskog,  Tössö, 

Tydje,  Animskog  och  Åmåls  landsförsam- 
ling samt  Dalboredden  af  Svanskogs  soc- 
ken, med  144:^^6  "itl  och  en  befolkning 

af  11.490  personer,  hvartill  komma 
Åmåls  stads  invånare,  ett  antal  af  1,675. 

Det  inre  af  häradet  är  ett  vanligt 
däldland,  jemn  och  bördig  bygd  finnes 
endast  mot  Wenern.  De  vestra  trak- 

terna mot  sjöarna  Ommelen,  O.  Silen 

m.  fl.  och  de  mellan  dem  löpande  fjell- 
sträckorna  äro  Dalsländskt  sköna,  i  syn- 

nerhet nejderna  kring  den  2  mil  långa 
sjön  Ånimmen.  Skog  till  husbehof  och 

äfven  något  till  afsalu  växer  i  den  ber- 
gigare delen.  Af  Hushållnings-sällska- 

pets berättelse  för  år  1857  visar  sig, 
att  högen  hos  allmogen  inom  detta  härad 

börjat  vakna  för  en  förbättrad  landthus- 
hållning,  hvilket  visar  sig  i  bättre  af- 
dikning  och  större  uppmärksamhet  på 

trädesjordens  behandling.  Af  hela  jord- 
arealen, 104,908  tid,  äro  9,874  odlad 

jord,  2,590  naturlig  äng.  Cirkulations- 
bruk  med  artificiel  äng  är  allmänt,  och 

äfven  rofvor  börjar  odlas.  —  Häradet, 
som  skrefs  1220  Tusbo,  1287  Thyssi, 
1397  Thosbo,  1480  Tysbo,  1500  Twsboo, 

utgör  ett  länsmansdistrikt  och  tillsam- 
mans med  Wedbo  härad  ett  fögderi  och 

en  domsaga;  tingsstället  är  å  rådhuset 
i  Åmål. 

Tössö,  konsistorielt  pastorat  af  2:a 
klassen,  bestående  af  socknarna  Tössö, 

Tydje  och  Animskog,  hör  till  Norra 
Dals  kontrakt  af  Carlstads  stift.  —  Tössö, 
Thosoö  1397,  Tusse  1475,  Tysso  1491, 
Twsee  1502,  socken  uti  Tössbo  härad 

af  Elfsborgs' län,  på  Dal,  8^2  iiiil  från 
Carlstad,  l^g  mil  från  Åmål;  areal 
11,664  tid  =  65,318  qvadratref;  11 
ratl  skatte,  37^  krono,  5  frälse;  c:a  1,370 
inbyggare.  Vid  Tössebäckens  utlopp  i 
Wenern  finnes  hamn  af  10  fot;  ännu 
1696  funnos  i  socknens  skogar  hjortar 
och  elgar.  Kyrkan,  gemensara  för  Tösse 
och  Tydje  socknar,  invigd  1848,  med 
torn  vid  södra  långväggen,  är  den  pryd- 

ligaste i  landskapet.  Skola  sedan  1834; 
sockenbibliothek  finnes.  Fornminnen  ut- 

göras af  leraningar  efter  Helga  Gråkol- 
las borg  på  klippan  Wänsberg  vid  We- 

nern, en  förstörd  tingsbana  och  gam.la 

kyrkan,  förhandlad  till  sades-  och  bran? 
vinsraagazin.  —  Gårdar:  1  frälse  V/äns- 
berg,  med  det  största  tegelbruk  inom 
landskapet;  2  frälse-säteri  Strömsberg 
(fordom  Mussabergh);  prestgården,  1  mtl, 
med  12  t-.r  höst-  och  70  t:r  vårsäde. — 

Militiae-boställena  Sörböle  eller  Gustafs- 

berg, ^,'4  ratl,  Amimdebyn,  %  ratl.  — 
1  mtl  Hässelbacka,  pastors  stora;  1  sk. 

Hallebol,  kallas  nytt  säteri  1^681;  — 
1   mtl  fr.  Brevik.  —  Adress:  Åmål. 
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Ubbarp,  ett  gammalt  bergslagshem- 
man i  Rogberga  socken  af  Tveta  härad 

och  Jönköpings  län,  egdes  år  1864  till 
hälften  af  bönder  och  till  hälften  af 

Riddersbergs  säteri  i  samma  socken.  Af 
fornleraningar  ))å  egorna  finner  man,  att 
här  fordom   varit  tingsplats. 

Ubbemåla,  kallas  Obbemäla.  Ett 

ratl  frälse-säteri  uti  Allgutsboda  socken, 
Uppvidinge  härad  af  Kronobergs  län, 
med  manbyggnaden  nära  en  liten  sjö, 
har  i  medio  af  IGOO-talet  tillhört  fän- 

rik Gustaf  Stråle  af  Ekna  samt  frän 

början  af  17:de  till  medio  af  I8:de  år- 
hundradet adliga  ätten  Stjernström,  hvars 

stamfader  var  på  1680-talet  kamreraren 
i  reduktions  kommissionen  Lars  Molin. 
Säteriet  var   1862  skiftadt  i  2  delar. 

Ilbbetorp,  militi;c-boställe  af  1  ratl, 
uti  Fjellrao  socken  af  Finspongsläns 
härad  och  Linköpings  län,  är  utbytt  år 
1731   mot  bostället  Strömsbro. 

Ubiholm,  en  holme  på  Gotlands  vestra 

kust,  är  af  historisk  märkvärdighet,  hvar- 
om  hänvisas  till  art.  Westergarns  socken, 
derunder  den  hörer. 

Uckelsta,  gård  i  Köpings  socken  af 
Åkerbo  härad  i  Westerås  län,  vid  Kölsta- 
ån,  Köpings-åns  östra  gren,  består  af 
1'/^  mtl  skatte.  L'ckelsta  donerades  år 
1674  till  borgmästaren  Dreflings  enka, 
men  blef  redan  1681  reduceradt  till 
kronan  och  först  ett  århundrade  sednare 

köpt  till  skatte  af  Peter  Sraidt.  Tax.- 
värdet  år   1863  var  32,000  rdr. 

Ucklum,  Uklum,  af  allmogen  kallad 

»Acklam  och  Acklaune»,  ')  socken  uti 
Inlands  Kordre  härad  af  Göteborgs  och 

*)  Det  sednnre  har  närmast  likhet  med  äldsta 
namoet  Auklanda.  Socknens  namn  härledes 

från  nAuh',  som  i  norräna  språket  betyder 
»det  ötVisra»,  hvad  som  är  till  öfverlopps.  När 
nu  de  närmast  hafvet  liggande  socknarne  först 
blefvo  tagna  i  besittning,  kallades  det  inåt 
landet  liiigaiule  oiippodlade  »Auklaiid»,  d.  v.  s. 
det  öfriga  landet,  der  eho  som  vilie  kunde 
nedsätta  sig. 

VII. 

Bohus  län,  3  mil  söder  från  Uddevalla. 
1  mil  från  hafvet,  utgör  en  Ijcrgstrakt 

af  skarp  och  ofruktbar  natur,  der  sand- 
jorden är  rådande;  likväl  finnas  några 

bördigare  dalgångar  söder  om  sjön  St. 
liällimf/en,  hvars  vatten  skiljer  socknen 
frän  Ödsraål.  Af  skog  växer  tillräckligt, 
och  eger  socknen  derjemte  kanske  den 
betydligaste  torfmossen  i  hela  Bohuslän. 
HaiVa  och  vårråg  utgöra  hufvudsädet. 
Uklurasbon  skall  vara  dålig  jordbrukare; 
men  boskapsskötseln  är  ganska  betydande. 
På  en  areal  af  12,358  tid  fast  land  och 

0,072  qvadratmil  vatten  innehåller  socknen 

16 '/o  ratl  skatte,  '/o  krono,  8'V4  frälse, 

bebo'dda  1863  af  'l,033,  år  1865  af 
1,450  inbyggare.  Taxeringsvärdet  är 
612,150  rdr,  hvaraf  17.850  rdr  för  7 

qvarnar,  2  sågar  samt  ett  tegelbruk.  — 
Socknen,  annex  till  Spekeröds  pastorat 
sedan  1841,  har  ny  kyrka,  uppförd  åren 

1855 — 60,  *,  5  mil  från  moderkyrkan; 
i  gamla  kyrkan  fanns  en  med  löfzirater 
väl  utarbetad  dopfunt  af  sten  och  en 
solskifva  med  årtalet  1656;  sockenvägen 
Vg  mil.  Barnundervisningen  bestrides 
i  församlingen  uti  ambulatorisk  folkskola 
och  2  småbarnsskolor.  —  Socknens  forn- 
lem.ningar  utgöras  af  en  stenkrets  vid 

Grösshyn  (fordom  Griotsboer,  som  bety- 
der byn  vid  stenarna),  »Vidrik  Verlands- 

sons  graf»,  Staffans  grotta  och  Sköldnngs 
högar,  hvarom  fornforskareu  hänvisas  till 
»Historiska  Minnen»  af  G.  Brusewitz, 

7:de  haft.,  sid.  129,  och  Holmbergs  be- 
skrifning  af  Bohuslän,  III  del.,  sid.  292. 

Yid  gästgifvaregården  Smedseröd  är  hä- 
radets prydliga  tingshus.  Gårdar:  Prest- 

gärde,  '/^  ratl;  —  '/^  Stubberöd,  skog- 
vaktare-boställe. —  '/^  sk.  Öster-Grössby 

i  sarabruk  med  V^  sk.  L:a  Komperöd; 

—  V2  sk-  Sköldunga,  välbebygdt,  har 
qvarn  och  såg.  —  Uklum,  1  mtl  sk.  — 
Röd,  Daffinsröd,  Dahl  och  Hamra,  hem- 

mansnamn.  —  Adress:  Kongelf. 
Uddarp  (fordom  Uddetorp),  ett  hälft 

mtl  rå  och  rör  uti  Grenna  socken,  Wiste 
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härad  och   Jönköpings  län,  se  art.  Östanå 
säteri  i  sarania  socken. 

Uddarp,  ett  mtl  berustadt  säteri  uti 
Skepparslöfs  socken  af  Gerds  härad  och 
Christianstads  län,  %  rail  frän  Christian- 

stad, med  en  egorymd  af  Qlotld,  deraf 
140  tid  skog,  10  tid  furuplantering.  30 
tid  torfmosse  samt  5  tid  trädgård  och 

park;  under  gården  lyda  3  åboheraman 
och  23  torp;  tax. värdet  är  75,000  rdr 
rmt;  egare  ryttm.  grefve  C.  W.  Diicker, 

som  brukar  under  gården  ̂ ,4  mtl  i  JVI  19 
Skepparslöf. 

Uddeboö,  egendom  uti  Estuna  soc- 
ken, Lyhundra  härad  och  Stockholms 

län,  belägen  vid  Gillfjärden,  ̂ ,\  mil  från 
Norrtelje,  utgöres  af  2^/\  mtl  berustadt, 
V4  mtl  frälse-säteri  med  underlydande 

Vg  frälse  och  \'.,  skatte;  härtill  höra 
äfven  qvarn,  såg  och  tegelbruk.  Udde- 

boö har  bestått  egentligen  af  2  mantal 

gammalt  frälse,  som  1692  blifvit  gemen- 
samt med  ett  helt  frälsehemman  Engs- 

byhle  inom  Bro  socken  skattlagda  till 
3  mtl,  deraf  nuvarande  frälse-säteri  ut- 

byttes från  kronan  af  fru  Ebba  Soop. 
—  Först  kända  egaren  till  hemmanet 

Uddelioö  är,  på  slutet  af  1500-talet, 
riksrådet  Ulf  Bååt,  med  hvars  dotter, 
Brita  Ulfsdotter  (Snakenborg),  Brica  på 

ön  kallad,  det  kom  till  öfverste-befall- 
ningsmauneu  Eric  Nilsson  Cruus  samt 

Lars  Åkeson  Soop  och  med  den  sed- 
nares  dotter  till  landshöfdingen  Bengt 
Kade;  det  förblef  inom  sistnämnda  slägt 
till  år  1706,  då  det  genom  köp  tillföll 

öfverste-löjtn.  Johan  Albrecht  Gripen- 
berg, i  1773.  Uddeboö  synes  äfven 

jemte  andra  Cruuseslägten  tillhöriga  gods, 

såsom  förverkade  genom  Anna  Cruus' 
flykt  till  Polen  med  prinsessan  Anna, 
hafva  blifvit  doneiade  till  Anders  Grip. 
Bland  sednaste  tidens  egare  näranas  på 
1790-talet  friherre  Wrede,  1849  en  fru 
Westbaum  och  1863  baron  C.  A.  Her- 

melin. Berustade  säteriet  uppgafs  1818 
hafva  ringa  skog,  vackert  manlius  af  trä, 
stor  trädgård  med  driflius;  hela  godset 
taxerades   1863  till   59,800  rdr. 

Uddeholm,  egendom  uti  Surteby  soc- 
ken af  Marks  härad  och  Elfsborgs  län, 

belägen  öVj  rail  från  Göteborg,  4V2 
mil  frän  Warberg,  3  mil  från  Kongs- 
backa,  bestod  1863  af  1?,^  mtl  i  sam- 

bruk   med   V4  '"ti  rusthåli  Tofta ;    ego- 

Il  tidoholnisrerkeii. 

rymden  var  214  tid  inegor  och  484  tid 
afrösningsjord,  samt  tax. värdet  50,000 
rdr  rmt  utom  för  V4  mtl  i  Foutskäls 
socken.     Egare  hr  Fr.  Carlberg. 

TJddeholmsverken  uti  Elfdalen  af 

Carlstads  län,  voro  till  sin  första  be- 

gynnelse endast  bestående  af  2:ne  stång- 
jernshamrar  och  en  masugn,  hvilka  verk 

uppfördes  år  1669  af  Johan  Gustaf  Carl- 
ström vid  ett  vattenfall  i  Ufån,  V4  mil 

norr  ora  gården  Uddeholm,  då  tillhörig 
ryttm.  Harald  Posse.  Sedan  egendomen 
på  1720-talet  öfvergått  till  Bengt  Gustaf 

Geijer,  började  tidpunkten  för  den  egent- 
liga uppkomsten  af  jernverksrörelsen ; 

ödeliggande  grufvor  upptogos.  Trane- 
bergs, nu  mer  Ulleshytte  masugn,  Geijers- 

holms  och  Gustafsfors  bruk  anlades.  Ud- 
deholms- och  Mokärns-hyttorna  ombygg- 

des, och  slutligen  grundlade  han  före  sin 

död  1746,  nuv.  Uddeholms  egendom  ge- 
nom testamentarisk  förordning,  att  arfv. 

ej  fingo  dela  fastigheten.  Vid  stiftarens 
död  uppgick  årliga  jerntillverkningen  till 
4,000  sUé;  odlingarne  ansågos  lemna 

utrymme  för  400  t:rs  utsäde  och  folk- 
mängden uppgå  till  2,000  personer.  Då 

disponentskapet  öfvertogs  år  1830  af 
brukspatronen,  sedermera  statsrådet  J. 

"VVsern,  hade  tillverkningen  uppgått  till 
7,000  skli  och  steg  ytterligare  under 
hans  tid,  då  4  nya  jernbruk  anlades, 

till  22,000  skfi,  hvarjemte  trävarurörel- 
sen bildades;  äfven  jernväg  anlades  förbi 

det  största  vattenfallet  i  Klarelfven,  en 

segelbar  kanal  af  '/o  mils  längd  gräfdes, 
lastageplats  vid  Skog  hall  inrättades.  Ar 
1863  bestod  denna  nu  mer  största  bo- 

lagsegendom af  4  masugnar,  9  stång- 
jernsbruk,  såg  och  en  landtegendom  af 
40i;Ji  mtl,  med  en  areal  af  200,000  tid 
och  en  folkmängd  af  c:a  10,000  per- 

soner. Verken  äro,  utom  förut  anförda : 

Lovisebergs,  Föskefors,  Stjernfors,  Uf- 

vanå,  Munkfors,  Halyå  i  Edshärads  soc- 
ken, Wärå  i  Ny  socken,  Femtå  och 

Lickanå  i  Dalby  socken,  Tabergs  grufve- 
fält  i  Fernebo  härad,  Mokärns-,  Udde- 

holms-, Ulles-  och  Sunnemohyttorna.  Ar- 
liga  tillverkningen  uppgår  till  omkring 
150,000  centner  tackjern  och  gjutgods, 
135.000  centner  stång-  och  äranesjern, 

25,000  centner  stål,  5,200  centner  ma- 
nufaktur- och  2,854  centner  diverse 

smide;    vid  sågen  afverkas  27,000  tolf- 
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ter  plankor  och  hattens,  20,000  tolfter 
bräder. 

Uddeholms  gård  uti  Kåda  socken, 
af  1  mantal  frälse-säteri,  har  vacker  be- 

lägenhet invid  den  af  skogbeväxta  höj- 
der omgifna,  ungefär  1  mil  långa  sjön, 

som  bär  socknens  namn,  och  som  här 

upptager  den  från  Wester-Dalarnes  skogar 
kommande  Ufån.  Uddeholms  hemman 
blef  säteri  1669  och  sedermera  säte  för 

styrelsen  af  Uddeholms-bolaget,  hvars 
disponentskap  inuehafves  af  brukspatron 
E.  G.  Danielsson  såsom  affärs-  och  bruks- 

patron, E.  Holmberg  såsom  egendomens 
disponent.  Säteriet  taxerades  1863  till 
192,000  rdr  rmt.  Bland  tillhörande 

gårdar  må  nämnas  säteriet  Risberg,  '/< 
mil  söder  om  Uddeholm  (se  vidare  art. 

Råda  i  Elfdalen).  En  bruksläkare  un- 
derhålles  af  bolaget,  som  1835  äfveu 

inrättat  sparbank  och  år  1838  en  små- 
barnsskola. 

TJddeholmshyttan,  masugn  uti  Gu- 
staf Adolfs  socken  af  Carlstads  län,  hörer 

till  Uddeholms-verken;  tackjernstillverk- 
ningen  har  under  åren  1859  och  61 
uppgått  i  medeltal  årligen  till  28,445 
oentner  tackjern;  dessutom  tillverkas  100 
centner  gjutgods  af  Tabergs,  Längbans, 
Nordmarks  och  Persbergs  malmer. 

Udden,  en  laudtegendom  i  Adelöfs 
socken.  Norra  Wedbo  härad  af  Jönkö- 

pings län,  särdeles  vackert  belägen  på 
en  udde  i  sjön  Wenstern.  Gården,  som 
består  af  endast  %  mtl  skatte,  är  väl 
bebyggd  och  har  goda  egor. 

Udden,  en  herregård  i  Wissefjerda 
socken  af  Södra  Möre  i  Kalmar  liiu, 
belägen  vid  södra  ändan  af  eu  liten  sjö, 
gent  emot  sockenkyrkan.  Här  förvarades 

en  märklig  urkund,  nemligen  den  skrift- 
ligen uppsatta  »bondefrid»,  som  sock- 

nens inbyggare  afslutade  år  1657  med 
sina  grannar  i  Blekinge.  Tredsstiftaren 
var  kyrkoherden  i  Wissefjerda,  Nicolaus 
Petri  Bock,  och  dokumentet  förvarades 
hos  hans  dotterson,  Göran  Svebilius  eller 

Svebel,  här  på  gården,  tills  det  förstör- 
des vid  en  eldsvada  år  1700.  Nuva- 

rande egaren  af  gården,  som  utgör  1  mtl 
skatte  och  år  1864  taxerades  till  25,000 
rdr,  är  major  Fischerström. 

Uddetorp,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Borgstena  socken  af  Wedens  härad  och 

Elfsborgs  län,    är  beläget  omkring   IV4 

mil  n.  o.  från  Borås.  Mangårdsbygg- 
naden var  1814  af  trä,  och  till  gården 

hörde  hjelpligt  höbol  samt  tillräcklig 
skog.  Uddetorp  innehades  på  1500- 
talet,  jemte  Solberga  i  Fenneslunda  soc- 

ken, af  krigsöfversten,  i  orten  kallad 
»fältöfversten»,  Anders  Olofsson  Oxehuf- 
vud,  död  1609  som  landsherre  i  Wester- 
götland.  Om  honom  berättas,  att  han 

på  gamla  dagar  åkte  på  jernskodda 
sliper  den  vägen,  som  vester  om  Oresjö 
går  öfver  dervarande  bergsklippor,  der 
ännu  märken  efter  åkningen  utvisas.  Ar 
1699  egdes  Uddetorp  af  Axel  Hård 
Ericsson,  1761  af  lagman  Knorring. 
Bland  en  seduare  tids  egare  nämnas  år 
1814  kronobefallningsman  E.  Otter,  år 
1825  major  Gripenstedt  och  år  1863 
kapten  J.  A.  Wästfelt,  som  å  egendo- 

men företagit  större  odlingar.  —  Åt- 
minstone sedan  1814  har  Källegården, 

','2  mtl  rå  och  rör,  varit  lagd  i  sam- 
bruk med  Uddetorp,  hvarunder  år  1863 

äfveu  lydde  V-j  mtl  sk.  och  qvarn;  det 
hela  var  taxeradt  till  27,500  rdr  rmt. 

Uddetorp,  ett  mtl  krono  och  '/o  mtl 
frälse  gammalt  förmedladt  och  år  1701 

confirmeradt  till  '/.,  skatte-frälse  uti  Fout- 
skäls  socken  af  Marks  härad  och  Elfs- 

borgs län;  det  förra  är  sedan  1689  (då 
kalladt  Udde  Storegården)  ett  militiae- 
boställe;  det  sednare  tillhörde  1689  Nils 

Assersson  Mannerskölds  arfvingar;  rän- 
tan tillhör  Sätilla  skola. 

Uddetorp  (Odenstorp),  ett  hemman, 
Vs  niil  från  Mariestad,  är  märkligt  af 
der  på  skogsmarken  funna  leraningar 
efter  murar  och  vallar,  som  förmodas 
vara  efter  fordna  fästet  Skaraborg,  till 
hvilket  hemmanet  ännu  1583  hörde  så- 

som ladugård  (Topogr.  uppg.,  sid.  73). 
Uddetorp,  ett  mantal  krono,  se  art. 

Skara  socken;  hemmanet  har  varit  re- 
duceradt  såsom  ladugård  under  kungs- 

gården  Gälaqvist. 
Uddevalla.  Stapelstad  och  Bohus- 

läns största  stad,  är  belägen  i  en  dal 

vid  Bäfveåns  utlopp  i  Byfjordens  in- 
nersta vik,  7 V. 2  mil  från  Göteborg  och 

2^  4  mil  från  Wenersborg.  Namnet  har 
man  särdeles  enigt  velat  härleda  från 
»Odensvold»,  en  benämning,  som  åter- 

finnes i  medeltiden,  och  deraf  velat  sluta, 

att  här  varit  en  forntida  ofiferplats,  till- 
dess  en  nyare    författare    (Brusewitz),  i 
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följd  af  inskriften  i  stadens  gamla  sigill: 
»Oddeval  Bevens  Insegel  1622»,  dragit 
den  slutsats,  att  det  betyder  valeri  eller 

vårdkasen  på  udden  vid  Bä/venså,  h vil- 
ken val  da  skulle  legat  på  en  klippa, 

der  nu  lemningar  efter  Uddevalla  skans 

finnas.  Första  gången  Uddevalla  nam- 
nes är  i  kon.  Hans'  stadfåstelse  af  år 

1491  på  dess  förut  egande  privilegier. 
Staden  var  fortfarande  under  danskt 

(norskt)  herravälde  till  år  1523,  då  den 
kom  i  Gustaf  I:s  våld,  der  den  förblef 
till  år  1532.  Återkommen  i  danska 

händer,  växte  dess  välmåga  betydligt  ge- 
nom utvidgade  privilegier  och  det  rika 

sillfisket,  tilldess  svenska  landshöfdingen 
Olof  Stake  under  kriget  1644  afbrände 
staden.  Sedan  år  1658  har  staden  oaf- 
brutet  varii  svensk  besittning;  men  kon. 
Carl  X,  som  ifrade  för  Göteborgs  och 
Marstrands  uppkomst,  fråntog  densamma 
dess  stapelrätt,  hvilken  dock  återficks 

,  1674.  Under  den  följande  s.  k.  Gyl- 
deulöwsfejden  framträngde  Gyldenlöw  år 
1276  med  12,000  norrmän  till  Udde- 

valla, slog  svenskarne  och  eröfrade  skan- 
sen. Följande  året,  den  29  Aug.,  inträf- 
fade den  för  svenska  vapnen  så  sorgliga 

fäktningen  vid  Uddevalla,  då  M.  G.  de 
la  Gardies  armé  tog  till  flykten  för  den 
underlägsna  fienden,  leinnande  hela  sitt 

artilleri,  tross  m.  m.  Ar  1679  beläg- 
rade svenskarne  under  6  veckors  tid 

Uddevalla  skans  och  aftvådde  genom  sin 
tapperhet  i  flera  fäktningar  skammen  af 
det  förra  nederlaget,  tilldess  freden  i 
Lund  gjorde  slut  på  fiendtligheterna,  och 

Uddevalla  utrymdes  af  norrmännen.  Ge- 
nom lidanden  under  kriget  hindrades 

naturligtvis  stadens  uppkomst,  och  der- 
till  lade  en  eldsvåda  1699  två  tredje- 

delar af  staden  i  aska.  Äfven  under 

Carl  XII-.s  krig  hade  staden  många  ve- 
dervärdigheter att  utstå,  ehuru  fienden 

aldrig  nådde  fram  till  Uddevalla.  Vid 
»den  stora  reträtten»  under  llehnskiöld 

efter  kung  Carls  död  vidtog  man  bland 

andra  med  skäl  klandrade  åtgärder  äf- 
ven den  att  rasera  Uddevalla  skans  samt 

vräka  dess  kanoner  och  ammunition  i 

sjön.  Efter  en  ny  stor  eldsvåda  1738 
inträdde  Uddevallas  blorastringsperiod; 

välmåga  och  rörelse  tilltogo,  och  sta- 
dens inbyggare  utgjorde  öfver  4,000 

personer.   Med   19:de  århundradets   bör- 

jan inträdde  åter  en  tillbakagåendets 
period;  Trollhätte  slussar  anlades,  och 
härigenom  fick  Göteborg  en  god  del  af 
Uddevallas  exportrörelse;  år  1806  lade 
en  eldsvåda  hela  staden  i  aska,  och  slut- 

ligen utsinade  stadens  förnämsta  hjelp- 
källa,  sillfisket.  Under  de  sednaste  år- 

tiondena har  dock  Uddevalla,  likasom 
flertalet  af  Sveriges  ej  alltför  små  städer, 
tämligen  gått  framåt,  särdeles  genom 
landthandeln  med  Bohuslän  och  en  del 

af  Dalsland,  och  ej  utan  skäl  kan  den- 
samma för  sin  framtid  fästa  ej  ringa 

förhoppningar  vid  den  jernväg,  som  inom 
kort  kommer  att  förbinda  staden  med 

Wenern,  vestra  stambanan  och  de  inre 
delarne  af  Westergötlaud.  De  förnämsta 
utförselvarorna  äro  spannmål,  trävaror 

och  jern ;  deremot  införas  bomull,  rå- 
socker, sill,  salt,  stenkol.  De  handlan- 

des antal  uppgår  till  omkr.  70,  handt- 
verkarnes  till  omkring  76,  utom  s.  k. 
sjelflförsörjare.  Tulluppbörden,  som  1855 
steg  till  59,739  rdr,  sjönk  3  år  derefter 
till  12,817  rdr,  men  steg  åter  1862  till 
56,976  rdr  och  uppgick  följande  år  till 
endast  28,232  rdr  rmt.  Staden,  med 
en  god  och  säker  hamn,  hvars  inlopp 
är  10  fot  djupt,  har  1  ångfartyg  och  10 
segelfartyg,  med  omkring  788  läster. 
Vid  innevarande  riksdag  1865  är  bevil- 

jadt  ett  anslag  af  79,000  rdr  till  ham- 
nens utvidgande  och  fördjupning. 

Det  nuvarande  Uddevalla,  som  inne- 
har 12:te  rummet  vid  riksdagarna  och 

är  den  första  i  3:dje  klassen  samt  varit 
på  förslag  vid  de  ofta  återkommande 
projekterna  om  Göteborgs  läns  delning 
att  blifva  residensstad,  med  öfver  4,950 

invånare,  intager  en  stadsplan  af  51  tid 
28  kpl.,  med  538  hus  och  tomter,  eller, 
enligt  1856 — 60  års  femårsberättelse, 
endast  308,  med  ett  fastighetsvärde  af 

2,590,110  rdr  rmt;  tillhörande  jord- 
egendom intager  en  areal  af  5,417  tid 

15  kpl.,  deraf  1,376  tid  8  kpl.  tomter 
och  trädgårdar,  åker,  äng  m.  m.  Staden, 

som  genomflytes  af  Rise-  eller  Bäfveån 
(efter  socknen,  der  staden  ligger),  ge- 

nomskäres på  längden  af  13  gator  och 

på  bredden  af  7,  är  vackert  och  regu- 
liert  byggd,  med  flera  ganska  ståtliga 
stenhus;  för  öfrigt  är  invånarnes  trefnad 

befrämjad  genom  belysning  af  gas,  ga- 
tornas och  kajmurarnas  omläggning  samt 
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förseende  med  trottoirer  m.  m.  De  för- 
nämsta gatorna  äro  Norra  Långgatan, 

Kongsgatan,  Norra  och  Södra  Hamn- 
gator Jia,  Drottninggatan  samt  Trädgärds- 

gatan.  Bland  allmänna  byggnader  mär- 
kas Kyrkan,  en  i  all  sin  enkelhet  rätt 

vacker  byggnad  af  nyare  tiden ;  Råd- 
huset, ett  trevanings  stenhus  å  torgets 

norra  sida,  uppfördt  år  1817,  inne- 
hållande börsrum,  societetssalong,  tull- 
kammare, uppbördskontor,  telegrafbyrå 

m.  ra.;  Elementarskola7i ;  Folkskolans  lo- 
kal, ett  envånings  trähus;  Eegements- 

huset,  ett  tvåvånings  stenhus;  Länslasa- 
rettet och  Kxirhuset  uti  förra  Herrnhutska 

brödrasocietetens  kyrka,  som  inköptes  år 

1848,  årliga  antalet  sjuka  derstädes  upp- 
går till  mellan  6  h  700;  Länssjukhuset, 

färdigbygdt  år  1851.  —  Uddevalla  har 
lägre  Elementarläroverk  af  5  klasser  med 

6  lärare,  134  lärjungar  år  1864,  2  Folk- 
skolor, 1  Flkk-,  1  Söndags-  och  1  Han- 

delsskola, Apothek  samt  en  för  en  små- 
stad ovanligare  inrättning,  ett  ganska 

välförsedt  Museum  med  en  mängd  brak- 
teater af  silfver,  fossila  snäckor  ra.  ra., 

sparbank  sedan  1839,  filialbank  sedan 
1859.  Af  välgörenhets-stiftelser  finnas 
8  donationer.  Staden  har  2  läkare.  Af 

industriela  anläggningar  namnes  främst 
Karnpenhofs  bomullsspinneri  (se  den  art.), 
sedan  sockerbruk,  borstbinderi,  lackér- 
fabrik,  boktryckeri  ra.  ra.,  tillsammans  15. 

—  Stadens  vapen  är  en  fura  mellan  2 
granar.  Marknader  i  Oktober.  På  sta- 

dens egor  äro  belägna  läuderierna  Ma- 
rieberg, Christinedal,  Carlsruhe,  Kålgårds- 

berg samt  y^  mil  från  staden  barn  husskolan 

och  barnuppfostrings-anstalten  Gustafs- 
berg, med  dess  mycket  besökta  bad-  och 

brunnsinrättning.  Afven  äro  Kapellbac- 
karna märkvärdiga igeologiskt  hänseende, 

i  det  att  de,  belägna  200  fot  öfver  hafs- 
ytan,  innehålla  digra  lager  af  fossila 
hafssnäckor. 

Uddevalla-Wenersborg-Herrljunga- 
jernvägen.  Under  1830-talet  väcktes 
fråga  om  anläggande  af  en  kanal  mel- 

lan Weuersborg  och  Uddevalla  (samma 
tanka  hade  äfven  Polhem  framställt  i 

förra  århundradet);  men  förslaget  föll 
snart  i  glömska.  Under  det  följande 

årtiondet  började  man  tänka  på  en  jern- 
vägsanläggniug  i  samma  sträckning,  och 

år  1846  den  22  Maj    hade  man  utver- 

kat tillståndsresolution  för  det  bolag, 
som  kunde  bildas,  att  under  loppet  af 
4  år  frän  1848  års  början  anlägga  <lenna 
jernväg.  Inbjudning  till  aktieteckning 
utfärdades,  men  utan  önskadt  resultat. 
Först  under  de  sednaste  åren  bragtes 

frågan  ånyo  på  tal  och  racd  den  lyck- 
liga utgång,  att  ett  bolag,  hufvudsakli- 

gen  genom  landshöfdingen  grefve  Erik 
Sparres  nitiska  medverkan,  bildades  med 

ett  aktiekapital  af  1,620,000  rdr,  förde- 
ladt  på  16,200  aktier,  och  erhölls  af 
1863  års  riksdag  ett  lån  af  3,240,000 
rdr,  hvarefter  arbetet  genast  började. 
Jernvägens  längd  är  mellan  Uddevalla 

och  Wenersborg  2  mil  16,000  fot,  mel- 

lan Herrljunga  station  å  Vestra  Stam- 
banan och  Wenersborg  6  mil  11,000 

fot,  eller  tillsammans  8  mil  27,000  fot, 
hvarför  kostnaden  enligt  det  af  majoren 
C.  Adelsköld  upprättade  kostnadsförslaget 

antagits  uppgå  till  4,860,000  rdr.  För 
närvarande  (1866)  pågår  aktieteckning 

till  att  fullborda  en  ny  bibana  från  Hå- 
kantorp, beläget  ungefär  raidt  emellan 

Wenersborg  och  Herrljunga.  När  detta 
nedskrifves,  hafva  terrasseringsarbetena 
för  hela  banan  till  större  delen  blifvit 

fullbordade,  stationshus  äro  under  bygg- 
nad, och  nästan  hela  sträckan  mellan 

Uddevalla  och  Wenersborg  är  farbar  med 
lokomotiv.  Skenor  och  gröfre  materiel 

har  bolaget  »för  det  billiga  prisets  skull» 
uteslutande  hemtat  från  England,  lika- 

som passagerarevagnar  från  Frankrike; 
lokomotiverna  äro  dock  från  Trollhättans 

mekaniska  verkstad,  och  en  ofantlig  stål- 
bro, som  man  slagit  öfver  Göta  elf  vid 

Hufvudnäsfallen  nära  Wenersborg,  har 

man  måst  taga  från  Bergsunds  verkstad. 
Arbetet  med  denna  hängbros  öfverfö- 
rande  öfver  elfven  (i  Febr.  1866)  hade 

sina  stora  svårigheter,  emedan  man  in- 
genstädes kunde  i  det  fradgande  vatten- 

fallet finna  en  fast  punkt  till  stöd  vid 
broslagningen,  utan  den  väldiga  bron 
måste  framskjutas  från  den  ena  stranden 
till  den  andra. 

Uddnäs,  ett  frälse-säteri  uti  Allmunge 

socken  af  Närdinghundra  härad  och  Stock- 
holms län,  omkring  3^  ̂   mil  från  Upp- 

sala, består  af  l^o  ™*'-  Gården,  belä- 
gen näia  Fladens  östra  strand,  har  stor 

och  vacker  mangärdsbyggnad  med  träd- 
gård.    Uddnäs  eller   Uddenäs  uppgifves 
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väl  haft  först  kända  egare  af  slägten 
Månesköld ;  men  den  första  egare  vi  med 

visshet  kunna  uppgifva  är  öfversten  Wil- 
liam Philp,  adlad  Philp,  död  under  det 

han  var  kommendant  i  Narwa  1668. 

Gården  ärfdes  af  sonen,  löjtn.  Björn, 
gift  med  Cecilia  Månesköld  af  Seglinge, 
sedan  af  deras  son,  kapten  Carl  Philp, 
i  1714,  men  skall  äfven  tillhört  svå- 

gern, kapten  Albrecht  Duwall,  halshug- 
gen 1682.  Sedermera  har  Uddnäs  en 

tid  haft  egare  gemensamt  med  närbe- 
lägna Lilla  Wäsby,  egdes  180-4  och  ännu 

1825  af  kapten  Wetterqvist,  år  1863, 
jerate  1  mtl  i  Husby  socken,  af  hr  A. 
A.  Udden;  var  år  1863  med  såg  tax. 
till  35,100  rdr  rmt. 

Uddskär,  fiskläge  i  Luleå  socken, 
har  gemensamt  med  Haraskär  och  Brandö 

en  kapellkyrka,  uppbyggd  1774  (se  vi- 
dare art.  Luleå  socken). 

Udjaur,  sjö  i  Piteå  lappmark,  om  2 
qvadratmil,  har  utlopp  i  Bottniska  viken 

genom   Skellefte-elf. 
Uflunge,  by  uti  VViksta  socken  af 

Norunda  härad  och  Uppsala  län,  cirka 

2^  ̂   mil  norr  om  Uppsala,  ̂   §  ̂ ^^  ̂ ^^^ 
kyrkan,  med  3V4  nitl  skatte;  denna  by 
skall,  enligt  sägnen,  fordom  varit  be- 

bodd af  en  konung  Ulf;  på  egorna  före- 
komma ock  åtskilliga  fornminnen,  äfven 

tidtals  bearbetade  jerngrufvor.  2 '/g  mtl 
lydde  1863  under  Österby  gods,  resten 
egdes  af  3   bönder. 

Ufvahult,  by  i  Kråksmåla  socken. 
Handbörds  härad  af  Kalmar  län;  härar 

en  för  ståndspersoner  bebyggd  gård  om 

'/g  mtl,  med  utmärkt  vackert  läge  vid 
Alsterån  och  Stora  Hinsjön,  omgifven 
af  stora,  väl  skötta  trädgårdar;  har  ymnig 
tillgång  på  skog  och  vidsträckta  egor. 

Ufvanå,  stångjernsbruk  uti  Gustaf 
Adolfs  socken  af  Elfdals  härad  och  Carl- 

stads län,  med  3  härdar,  der  på  1840- 
talet  tillverkades  1,800  skU  af  eget 
tackjern;  hörer  till  Uddeholmsverken. 
—  Adress:  Råda. 

Ufved,  Stora,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
UUerud  socken  af  Carlstads  län,  kallas 
äfven  Kcsendal,  till  hvilken  art.  så  väl 
som  till  art.   om    Kihls    härad   hänvisas. 

Ufvered,  annex-socken  till  Hjerpås 
pastorat,  är  belägen  uti  Kållands  härad 

och  Skaraborgs  län,  2 '/o  ™il  s.  v.  från 
Lidköping,  skild  i  öster  från  Härjevads 

socken  genom  Lidan  och  i  s.  o.  från 
Hellum  genom  Assån ;  areal  3,147  tid 
fast  mark;  SV,  mtl  skatte,  1  mtl  pastors 
stom,  1  mtl  militiae,  1  säteri,  1 V4  frälse 

utom  '/j  "'ti  Broqvarn,  som  föres  till 
Hellums  socken,  och  2^ U  mi\  Djup edaU 
by  till  Longs  socken  i  Barne  härad. 

Folkmängden,  på  sednare  tiden  något  min- 
skad, uppgick  1864  till  620.  Marken 

jemn,  god  jordmån,  höbolet  ringa;  hafra 
betydligaste  sädet,  brist  på  skog.  Tax.- 
värdet  549,150  rdr,  hvaraf  44,100  rdr 

för  lägenheter.  —  Kyrkan,  belägen  '/j^ 
mil  från  moderkyrkan,  är  liten,  byggd 

af  ek,  återuppbyggd  1641  efter  under- 
gången förstörelse  i  1612  års  krig.  — 

Största  godset  utgjordes  1863  af  Ufve- 
reds  Herreg.,  1  mtl  frälse-säteri  med 
2;};i  mtl  underlydande  samt  Holmens 
eller  Närefors  qvarn,  och  egdes  af  gr. 
C.  G.  Rudensköld  samt  justitiaerådet  A. 
Adlercreutz.  —  Adress:  Lidköping. 

Ugerup,  fyra  och  '/^  mtl  frälse-säteri 
uti  Köpings  socken  af  Gärds  härad  och 
Christianstads  län,  1  mil  från  Christian- 

stad, har  under  fordna  namnet  Ugarp, 
det  är  »Ugestorp»  (först  sedan  Skåne 
kommit  under  Danskt  välde  och  deraf 

fått  i  sitt  språk  en  dansk  brytning,  skrefs' 
Ugerup  och  förkortadt  Urup),  räknats 
bland  Skånes  förnämligaste  gårdar.  En- 

ligt krönikan  och  traditionen  bodde  der 
en  rik  och  mäktig  adelsman,  som  hade 
en  son,  benämnd  Arild,  hvilken  var  fa- 

dern till  glädje  och  folket  i  hans  bygd 
till  stor  hugnad.  Han  uppfostrades  i 
Herrevads  klosterskola  till  gudsfruktan 
och  lärde  hemma  af  sin  fader  dygd, 
mandom  och  menniskokärlek.  Sedan  han 

kommit  ut  i  verlden,  blef  hans  första 

tjenstgöring  att  bevaka  den  olycklige 
kon.  Christiern,  tyrannen  kallad,  i  hans 
fängelse  på  Kallundborgs  slott;  derifråu 
kora  han  till  kon.  Erik  XIV:8  kröning 

i  Uppsala,  der  han  blef  slagen  till  rid- 
dare af  »Vår  Frälsares  orden»  så  långt 

enligt  krönikan;  nu  vilja  vi  fortsätta 
efter  A.  A..  Afzelius  i  dess  sagohäfder  med 

hvad  sagan  vet  att  förtälja  rörande  tall- 
skogen, som  växer  på  alla  Ugerups  gär- 

den och  står  i  sammanhang  med  en  till- 
dragelse i  riddarens  lefnad.  »En  förnäm 

fånge  från  skånska  landet,  på  den  tiden 
det  hörde  danska  konungen  till,  hade 

en  gång  fallit  i  svenska  konungens  hän- 



llgrrap. 
fg^IanstryJ. 

167 

der  (det  var  vid  sjöslaget  vid  klippan 

Jungfrun  i  Kalmar  Sund),  och  bevaka- 
des mycket  väl,  emedan  han  i  kriget 

stridt  mot  vart  folk  med  stor  mandom 

och  spillt  många  tappca  svenskars  lif. 
Men  han  var  en  i  allt  sitt  väsende  be- 

haglig man  och  vann  bland  konungens 
män  många  vänner,  som  talade  väl  om 

honom  för  konungen.  De  framförde  slut- 
ligen hans  önskan  och  begäran,  att  blifva 

lössläppt  ur  sitt  fängelsi;  sa  liinge  alle- 
nast, att  han  kunde  tira  sitt  bröUopp  och 

derefler  hos  sin  brud  få  dröja  qvar  hemma, 
tilldess  den  säd  han  nu  skulle  så  den- 

samma vår,  blefve  mogen  till  skörd. 
Konungen  antog  dessa  vilkor  och  gaf 
sin  förnäma  fånge  lös,  sedan  han  nu 
på  ed  och  riddarelöfte  sig  lorpligtat  att 
återvända  i  sitt  fängelse  efter  den  tid, 
som  betingad  var.  Herr  riddaren  for  till 
sin  gård  i  Skåne  och  höll  sitt  bröllop 
med  glädje  och  fröjd,  samt  sådde  sin 
åker;  men  den  säd,  som  han  sådde,  var 
tallfrö.  När  nu  hösten  kom  och  konun- 

gen förgäfves  väntade  på  sin  fånges  åter- 
komst efter  aftal,  sändes  honom  bud  och 

påminnelse  om  hans  gifna  hedersord,  att 
återkomma,  när  den  skörd  han  sått  var 

mogen;  nu,  mente  konungen,  var  hösten 
förbi  och  skörden  mogen  samt  bergad. 
Men  riddaren  svarade,  att  det  var  tall- 

frö han  sått  på  alla  Ugerups  gärden, 
och  många  höstar  torde  ännu  dröja,  innan 
den  sådden  blefve  mogen.  Då  märkte 
konungen,  att  hans  fånge  var  en  slug 

man,  och  på  hans  återvändande  i  fän- 
gelset gjordes  mer  icke  något  anspråk. 

Den  tallskog,  som  då  såddes,  växer  ännu 
på  alla  Ugerups  gärden. 

Arild  Urup  och  hans  trogna  brud, 

Thali  Tott  (hvilka  voro  de  i  sagan  om- 
förmälde),  lefde  sedan  länge  till  stor 

välsignelse  för  omgifning  och  under- 
hafvande;  men  småningom  har  väl  de- 

ras minne  förbleknat,  så  att  sagan  blott 
vet  att  omtala  uppkomsten  af  Ugerups 
furuskogar,  dock  skola  häfderna  förvara 
den  ädle  riddarens  namn  bland  mennisko- 
vännernas  antal  åt  en  tacksam  efterverld. 

Af  egare  i  en  sednare  tid  nämnas  den 

tappre  öfversten  Kjeld  Christoffer  Barne- 
kow,  gift  med  en  dotter  till  fältmarskalken 
Ascheberg;  deras  dotter  Brita,  död  1771, 
gift  med  kougl.  rådet  J.  A.  Meijerfelt, 
skref  sig  till  Ugerup  och  Söfdeborg.  Ar 

1863  var  gr.  E.  von  Reventlow  i  Dan- 
mark och  år  1864  hr  ?.  C.  Clausen  på 

Hejdeholm  egare  till  H  mtl  af  säteriet 

samt  underlydande  '  ,o  mtl  frälse  med 
en  areal  af  1,300  tid,  deraf  omkring 
•500  tid  furuskog;  till  godset  höra  mejeri, 

schäferi  med  200  far  af  Dishley-race, 
tegelbruk,  benstampsverk  och  2  mjöl- 
qvarnar;  alltsammans  tax.  till  200,000 
rdr.  Resten  af  säteriet,  1}  mtl,  tax.  till 

30,000  rdr,  egas  af  5  bönder.  Utom 
säteriet,  som  1818  uppgafs  af  Djurberg 

varit  majorsboställe,  tiiinas  i  samma  soc- 
ken 4  mtl  frälse  Ugerup.  Mellan  Ugerup 

och  Gringelstad  ses  omkring  60  resta 
st«nar  och  dervid  en  oval  »Sköldborg» 
med  en  Hildursten,  som  torde  utmärka 

stället  för  en  forntida  tings-  och  envi- 

gesplats. Uggiebohl,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Ölme  socken  af  Ölme  härad  och  Carl- 

stads län,  beläget  omkring  1 '  ̂  mil  från 
Christinehamn;  såsom  egare  uppgifves 

af  Femow  från  slutet  af  1300-talet,  då 
det  skrefs  Uggleboda,  ända  till  början 
af  1600-talet  Drake-slägten,  sedan  en 

Gyllengrip.  I  slutet  på  1600-talet  Håkan 
Andersson  Fegraeus,  adlad  Fägerstjerna 
till  Lundholm  och  Uggelbo;  hans  dotter 

var  moder  till  lagmannen  Carl  von  Nu- 
mers,  död  1763,  och  som  äfven  synes 

varit  egare;  till  sednare  tids  egare  räk- 
nas major  H.  von  Vicken,  dennes  enka 

Anna  Wendela  Lagerhjelm,  t  här  1814, 
derefter  sonen,  löjtn.  G.  W.  von  Yicken, 
död  här  1828,  hvars  enka  innehade  år 

1863  säteriet  med  2*4  mtl  underlydan- 
de; hela  taxeringsvärdet  är  82,587  rdr, 

folkmängd   133. 

Uggelsta,  egendom,  se  Lena  socken 

i  Uppsala  län. 
Uggelsåter,  Vestra  och  Östra.  Två 

mtl  skatte  uti  Huggenäs  socken  af  Carl- 
stads län;  se  art.   Huggenäs. 

Ugglansryd,  ett  mtl  frälse-säteri  i 
Ryssby  socken  af  Sunnerbo  härad  och 
Kronobergs  län,  vackert  beläget  på  östra 
stranden  af  Stensjön,  iV-o  mil  v.  från 

Wieslanda  jernvägsstation,  ̂ '4  mil  från 
sockenkyrkan,  namnes  1637  såsom  till- 

hörande Jöran  Påhlman,  hvars  söner  se- 
dermera adlades;  stannade  länge  inom 

slägten,  tills  det  inköptes  af  kapteut-n 
friherre  A.  J.  Raab,  som  ännu  1863  inne- 

hade detsamma.      Till    egendomen    höra 
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8  jordtorp,  mjölqvam  med  3  par  stenar. 
Arealen  är  908  tid  15,4  kpl,  hvaraf  134 
tid  12,8  kpl  åker,  med  hufvudsakligen 
stenfri  och  god  svartmylla  på  lerbotten 
samt  någon  raergel,  309  tid  24,7  kpl 
äng  och  456  tid  9,9  hagmark.  Skog  lär 
ännu  finnas  till  öfverflöd ;  flera  goda  od- 

lingslägenheter finnas.  Egendomens  tax.- 
värde  år  1863  var  61,000  rdr. 

TJgglarp,  by  uti  Anderslöfs  socken 
af  Skytts  härad  och  Malmöhus  län,  3 

mil  från  Malmö,  innefiittar  på  6  hem- 
mans n:r  3  mtl  skatte  och  59  gatuhus 

med  525  inbyggare;  har  mycken,  men 

backig  åker,  tillräckligt  höbol,  hög-  och 
surskog,  bete  och  torfjord;  småbarns- 

skola inrättades  här  1854.  Största  gården 
utgöres  af  ?;],^  mtl,  taxerad  till  58,400 
rdr  rmt. 

Ugglarp,  två  gårdar  uti  Bonderups 
socken  af  Torna  härad  och  Malmöhus 

län,  cirka  2  mil  från  Lund,  hvaraf  den 

,  ena  på  V',  mtl  skatte  i  sambruk  med 
'  j^  mtl  i  Onneslöfs  by;  den  andra, 
kallad  Södra  Ugglarp,  på  1*/-  mtl  frälse- 

säteri, lyder  jemte  i  sambruk  varande 

',4  mtl  Önneslöf  under  Björnstorp,  till 
hvilken  art.  hänvisas.  På  egorna  finnes 
skolhus. 

Uggleberg  eller  Byn,  ett  mtl  frälse- 
säteri uti  Huggenäs  socken  af  Näs  hä- 

rad och  Carlstads  län,  b'^n  mil  s.  v.  från 
Carlstad,  3  mil  från  Åmål,  ligger  1  mil 
från  Seflfle  kanal  och  är  väl  bebygdt. 
Sjelfva  mangärdsbyggnaden  innehåller  13 
rum.  Säteriet  uppgifves  af  Fernow  ligga 
i  Ny  socken  och  hafva  erhållit  säterifrihet 
1650,  då  det  tillhörde  Anders  Lennarts- 

son Svenske,  om  hvilken  hänvisas  till 
artikeln  Huggenäs;  efter  honom  kom 
gården  till  den  tappre  amiral  Claes  Uggla, 
som  omkom  i  slaget  vid  Oland  1676, 

och  har  länge  ända  till  innevarande  år- 
hundrade förblifvit  inom  slägten;  år  1864 

egdes  det  af  öfverste-löjtn.  G.  A.  Lillje- 
höök,  som  bivistat  1813  och  1814  års 
krig  mot  Norge  och  erhållit  medaljen 
för  tapperhet  i  fält;  1864  egdes  gården 
af  sterbhuset. 

Egendomens  areal  är  1,061  tunnl., 
hvaraf  574  tid  åker  och  äng;  utsädet 
155  tunnor  vårsäd,  71  tunnor  råg  och 

hvete,  utom  rotfrukter;  vinterfödda  krea- 
tur:  11    hästar,    116    nötkreatur  och  38 

Ugglebo. 
får.  Skogen  lemnar  ved,  gärdsle  och 

byggnadsvirke,  äfven  till  afsalu.  Tax.- 
värdet  är  90,000  rdr  rmt. 

Ugglebo,  fordom  Ekklebo,  Okkleboo, 
Yklebo,  nu  af  allmogen  Ockelbo,  konsi- 
storielt  pastorat  af  2:dra  klassen,  hö- 

rande till  Gestriklands  kontrakt  i  Upp- 
sala stift,  utgöres  af  Ugglebo  socken 

med  Amots  kapell  och  beboddes  1865 

af  öfver  6,500  personer.  — 
Ugglebo,  socken,  belägen  uti  Gestrik- 

land  af  Gefleborgs  län,  5  mil  från  Gefle, 
16  mil  från  Uppsala,  är  den  vackraste 
af  landskapets  socknar,  med  skaplynne, 

mycket  liknande  det  angränsande  Hel- 

singlands;  största  längden  är  3''/.,  mil; 
hemmantalet  41*  4;,  mantal  eller  381^'g 
öresland,  på  en  areal  af  209,044  tid, 

hvaraf  16,540  inegor,  87,441  tid  skogs- 
mark; V,7:del  af  arealen  upptages  af 

öfver  300  större  och  mindre  sjöar  och 
kärnar.  Bland  socknens  berg  äro  de 
förnämligaste :  Rönnåsen ,  Fallåsberget 
samt  de  på  Finnbygden  vid  sjöarne  af 
samma  namn  belägna  Gnup,  Wintertjerns, 

Kerapbo  och  Hedsjö-bergen.  På  flera 
ställen  finnas  raineralkällor,  hvaraf  flera 
afsätta  ockra;  jernmalmsanledningar  ha 
fordom  blifvit  bearbetade. 

De  mest  odlade  trakterna  äro  om- 
kring Bysjön  och  det  stora  vattendraget, 

som  genomflyter  sjön  och  skiljer  sock- 
nen i  2:ne  delar.  Rådande  jordmånen  är 

sandraylla,  äfven  sandblandad  lera  före- 
kommer. Några  byar  hafva  väl  ännu 

god  skog;  men  deremot  finnas  andra, 

som  knappast  hafva  deraf  till  eget  hus- 
behof  Hufvudnäringar  äro  åkerbruk,  bo- 

skapsskötsel, bergsrörelse,  sågverksrörelse 
vid  21  sågar,  binäringar  kolning  och 

forsling  åt  bruken,  snickeri  och  klen- 
smide,  jagt  på  orre,  tjäder  och  hjerpe, 
obetydligt  fiske  oaktadt  den  stora  mängden 

af  här  förekommande  sjöar.  Taxerings- 
värdet är  1,911,142  rdr.  Folkmängden 

4,865  personer  på  945  hushåll.  Redan 
1334  var  här  ordnad  kommun  med  kyrka, 

prest  och  prcstbol.  Kyrkan,  uppförd 

utan  främmande  hjelp  1791 — 93,  är  91 
alnar  lång  och  42  alnar  bred,  alltså  en 

af  de  större;  har  orgel  sedan  1854.  — 
Barnaundervisningen  ombesörjes  af  en 
examinerad  lärare  uti  fast  skola  samt 

af  oexarainerade  ambul.  lärare.  Socken- 
bibliothek  är  bildadt  med  en  grundfond 
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af  487  rdr,  hvaraf  en  del  af  1862  års 
hundskatt. 

Tillsammans  med  kapell-laget  utgör 
socknen  ett  fattigvårds-distrikt,  indeladt 
i  20  kretsar.  Pastorsbostället  är  beräk- 

nadt  till  iVoo  i^^l.  eller,  enligt  taxerings- 
längden, till  10'/2  öresl.  Inom  socknen 

finna j  51  soldatrotar.  Här  märkas:  Wij, 

Brattfors  och  Åinotii  bruks-  och  landt- 
egeudomar,  Jädraås  masugn,  Sundsfors 

såg,  Abro  gård;  —  2^/s  öresl.  Mörtebo, 
35 '/.j  öresl.  Kräftan  och  4'78  öresl.  Sä- 
f>yg9^by  utgöra  ett  gods;  i  sistnämnda 
by  skall  en  af  socknens  första  bebyggare 

nedsatt  sig.  —  Adress:  Gefle. 
Ugglum,  Uglehem,  annex-socken  till 

Gudhems  pastorat,  är  belägen  i  Gud- 
hems härad  af  Skaraborgs  län,  1%  mil 

s.  s.  o.  från  Skara,  1  mil  från  Falkö- 
ping; arealen,  2,436  tid,  är  fördelad  på 

6%  nitl  skatte,  1  krono,  T'/^  frälse  och 
bebodd  af  480  inbyggare.  Marken,  mer 

jemn  än  backig,  dock  mycket  stenbun- 
den.  Rådande  jordmånen  är  svartmylla, 
blandad  med  klappersten,  på  sina  ställen 
blandad  med  sand.  Från  ett  saudstens- 
berg  skall  sten  vara  tagen  till  Skara 
domkyrka.  På  egen  skog  är  brist;  men 
flera  hemman  ha  andelar  i  kronoparken 

Mösseberg;  tax.-värdet  245,100  rdr  rmt. 
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Kyrkan,    belägen 

kyrkan,    1  "^  4    mil 

'4 

S.     V. 
mil  från  moder- 

från  Stenstorps 

jernvägs-station,  är  gammal,  byggd  af 
huggen  sandsten.  Sockenmagaziu  tinnes 
sedan  1801. 

På  kyrkogården  ser  man  en  runsten, 
som  tros  vara  rest  öfver  den,  hvilken  gifvit 

socknen  namn.  Två  grafstenar  i  kyrko- 
muren och  en  Mariabild  äro  1864  in- 
köpta för  Statens  historiska  museum. 

Största  gården  är  välbyggda  2  mtl  frälse 
Karteberya  (Karlberga),  i  sambruk  med 

'  g  mtl  Hörfveln  (Hvirfveln).  —  1  mtl 
frälse  Uppsala,  egare  en  bonde ;  *  2  ̂^^1 
frälse  Rödesten;  1-  mtl  skatte  Näs  med 

V'g  Islanna,  ett  gods;  —  Uyglums  by 
på  3  ̂  4  mtl  skatte,  1  krono  stomhem- 
man,  4  mtl  frälse;  af  denna  by  har  stam- 

fadern för  adliga  slägten  Uggelklo,  Petrus 
Olai  Uggla,  tagit  namn;  han  var  född  här 

af  bondföräldrar,  blef  sedermera  kyrko- 
herde i  Steuqvista,  —  1  mantal  skatte 

Haketorp.  —  Adr.:  Falköping  eller  Skara. 
Ugglekärr,  säteri  i  Karlstorps  soc- 

ken i  Småland,  se  Gripslund. 
VII. 

Uhrfors,  jernbruk  uti  Ofvansjö  soc- 
ken af  Gestriklands  fögderi  och  Gefle- 

borgs  län,  beläget  invid  Storån,  '  4  mil 
från  kyrkan,  grundar  sin  anläggning  på 

bergs-kollegii  resolution  af  den  24  Nov. 
1758  för  brukspatron  A.  Uhr  att  upp- 

bygga 1  hammare  och  2  härdar  med 
705  skds  smide;  efter  att  bruket  åtskilliga 
gånger  än  fått  tillökning  än  minskning  i 
smidesrättigheten  och  från  och  med  året 

1851  oinskränkt  sådan  rätt,  uppgick  till- 
verkningen 1853  till  2,500  skU  efter  lan- 

cashire-methoden,  och  uppgifves  medel- 
tillverkningen under  åren  1859— -61  vid 

detta  samt  Kungsfors  ocl\  Hammarby 

bruk  ixppgått  till  22,083  centn.  stång- 
jern;  smides-stämpeln  är  Hby.  Kfs.  Ufs. 
Under  bruket  lyda  Attersta  masugn,  en 
tuUmjölqvarn  med  2  par  stenar  samt  2 

husbehofssågar  och  l^^j^  öresl.  i  Åsens  by. 
Godset  tillhör  Hofors  &  Hammarby  bruks 
egare  med  grossh.  H.  Petré  till  disponent, 
som  för  arbetsfolket  inrättat  skola  och 

lånbibliothek.  Efter  en  är  1810  af  öfver- 
direktören  Carl  David  af  Uhr  anställd 

profsmidning  har  härifrån  erhållits  full- 
godt  tackjern. 

Uhlungsfors,  manufakturverk  uti  Of- 
vanåkers  socken  af  Södra  Helsingland 

och  Gefleborgs  län,  är  anlagdt  å  Ede- 
byns  mark;  privilegierna  äro  af  år  1859 

å  1  knipp-  och  2  spikhamrar;  medel- 
tillverkningen 135  centuer  spik.  Egare 

Olof  Åberg.  —  Adress:  Bollnäs. 

XTkna,  socken  och  konsistorielt  pa- 
storat af  3:dje  klassen,  i  Norra  Tjust 

härad  af  Kalmar  län,  belägen  5  mil 

från  Westervik,  begränsas  i  norr  af  Han- 
näs, i  öster  och  sydost  af  Ed,  i  sydvest 

af  Dalhem  och  i  nordvest  af  Gärdserum. 

Från  nordvest  till  sydost  genoraflytes 
socknen  af  Edströmmen,  hvilken,  kom- 

mande från  Östergötland,  på  gränsen 
bildar  sjön  Akervristen,  infaller  efter 
att  hafva  upptagit  åtskilliga  vattendrag 
i  Storsjön,  hvaraf  nordvestra  delen  hör 

hit,  och  från  nämnda  sjö  söker  sig  se- 
dermera väg  förbi  Eds  bruk  till  Öster- 
sjöviken Syrsan.  I  nordost  sträcker  sig 

socknen  till  sjön  Windomen,  i  hvilken 
Fuldbosjön  har  sitt  utlopp  från  söder. 
Socknen  omfattar  32,724  tid  (hvaraf  0,i64 

qvadratmil  vatten),  fördelade  på  .43'^  g 
mtl,  hvaraf  18  skatte,  4  krono  och  21'^  g 

22 
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frälse;  jordbruks-  och  annan  fastighet 
taxerades  1864  till  2,096,466  rdr  rmt. 
Inbvffsarnes  antal,  som  1805  uppgals 
tillY.806,  steg  1850  till  2,469  och  1864 
till  3,056.  —  Landet  är  i  allmänhet 
ganska  kuperadt  och  vattenrikt  och  eger 
for  öfrigt  sin  del  af  den  beprisade  sköna 
naturen  i  Tjust.  Hufvudnäriugar  äro 
åkerbruk,  skogsafverkning  och  till  någon 

del  bergsbruk;  inom  socknen  tinnas  näm- 
ligen två  jerngrufvor,  belägna  1  mil 

från  Helgenäs  lastplats  vid  Syrsan;  ur 
den  ena,  Eds-Stenbo  grufva,  erhöllos 
år  1862:  33,328  centner  jernmalra,  år 
1863:  40,668  dito,  och  ur  den  andra, 

Ankarsrum-Stenbo  grulVa,  upptogos  sist- 
nämnda år  2,400  centner.  Komministern 

härstädes  Jonas  Westerstrand,  i  1791, 
var  fader  till  Pehr  Westerstrand,  som 

var  ordförande  i  Nya  TroUhätte  kanal- 
bolag 1838,  och  af  hnlken  rikshufvud- 

boken  for  år  1815  uppgjordes.  — Af  egen- 
domar inom  socknen  må  nämnas  Stensnäs 

säteri  på  en  udde  i  Storsjön,  på  sitt 
ställe  omtaladt;  Bollersbery,  Mellhy  m.  fl. 

frälse-gårdar,  tillhörande  frih.  S.  Adel- 
svärd på  Åtvidaberg;  Upsalabo  under 

Ed;  Öndal,  Högtomta  2  ratl  \-id  Win- 
domen,  militiae-bost. ;  1  mtl  Stora  Ham- 

mar är  pastorsboställe,  ̂   4  Tjusted  kom- 
ministers-boställe; ^4  mtl  Nelhammar 

länsmans-bost.;  dessutom  märkas  Altona 

garfveri  och  Glabro  bryggeri.  —  Adress : 
Åtvidaberg. 

Ulberstad,  ett  berustadt  skatte-säteri 
af  %  mtl  uti  Skärkinds  härad  och  soc- 

ken af  Linköpings  län,  är  beläget  nära 
Roxen.  Gården  förekommer  1626  så- 

som donerad  Knut  Posse,  men  befinnes 

redan  följande  året  innehafvas  af  Otto 
Scheiding,  blef  sedermera  reducerad  såsom 

en  tillhörighet  under  Norsholm,  men  för- 
länades åt  fröken  Maria  von  Scheiding 

(t  1689)  på  lifstid,  därefter  till  grefve 
Lindskölds  enka  El.  Cronström;  köptes 
sedermera  af  presidenten,  frih.  Germund 
Cederhjelra,  som  var  tillika  egare  af 
Charlottenborg,  Säby  och  Cedersberg  samt 

Sörby  gods.  Af  honom  köptes  Ulber- 
stad till  skatte,  (iården  egdes  äfven 

af  magen,  sedermera  landshöfdingen  N. 

Lilljecreutz,  död  1743;  köptes  på  1750- 
talet  af  prosten  M.  G.  Berholtz,  egdes 
1788  af  bönder  och  hörde  slutligen 

1863  jemte  underlydande  ̂ 'g  mtl  skatte 

till  Låstads  fideikommiss.  LTlberstad,  som 

1818  uppgafs  ega  tillräckligt  höbol  och 
mulbete,  godt  fiske,  taxerades  1863  till 
30,000  rdr  rmt. 

Ulf,  gästgifvaregård  uti  Christian- 
stads län;  skjutsar  till  Blekemossa  i  s. 

l^^g  ̂ ^^'  *^^  Fagerhult  in.  1^4  dito, 
till  örlelljunga  i  v.   1   dito,  m.  fl. 

Ulfdalen,  så  kallades  fordom  nord- 

ligaste delen  af  l'pplaud,  se  art.  Ortala. Ulfhult,  sätesgärd  uti  Skaraborgs  län, 
Kåkinds  härad  och  Grefbäcks  socken,  1 

mil  tVån  Hjo,  består  af  1  mtl  frälse- 
säteri och  upptager  med  2  mtl  frälse 

underl.  tillsammans  1,363  tids  areal, 

deraf  767  åker  och  äng,  576  skog  och 
hagar.  Godset  har  vackert  läge  vid 
Wetterns  strand  i  den  s.  k.  Giddkroken; 

sjelfva  gårdsplatsen  med  trädgårdar  upp- 
tager 10  tid.  L'lfhult  egdes  i  början  på 

1600-talet  af  hofmästaren  Gustaf  Eriks- 
son, adlad  Örnevinge,  hvars  dotter  blef 

gift  med  häradshöfding  Lars  Joensson 
Herrlund,  adlad  med  namnet  Lagerberg, 
hvilket  blef  honom  gifvet  af  konungen, 
derföre  att  han  genom  sitt  råd  bidragit 
att  fläta  en  fridens  lager  i  konungens 

krona.  Rådet  var,  att  under  snapphane- 
oroligheterna  tillämpa  den  gamla  lands- 

lagen, att  för  hvarje  funnen  död  person 

utlotta  en  annan  till  undergående  af  döds- 
straffet. Godset,  som  alltså  genom  gifte 

öfvergått  till  Lagerbergska  slägten,  ärfdes 

af  sonen,  riksrådet  Sven  Lagerberg,  ut- 
märkt både  såsom  krigare  och  embets- 

man.  Han  var  född  på  det  med  säte- 
riet sammanlagda  hemmanet  1  mtl  Kärr. 

Derefter  egdes  godset  af  major  S.  Felt- 
stjerna,  gift  med  Lagerbergs  brosdotter, 
och  af  sonen,  öfverste  Jonas  F.,  som  dog 

på  Llfhult  1789;  synes  sedermera  till- 
hört major  Henrik  Adolf  von  Wicken, 

t  här  1796.  Han  blef  under  Holländ- 
ska kriget  1765 — 66  mot  Javanerna  illa 

blesserad.  Sednaste  egare  till  godset  ha 

vai-it  hofmarskalk  Adelsvärd  på  Ekham- 
j  mar,  död  1814,  landtbrukare  G.  Sjöqvist 
1857  och  nu  (1864)  landtbrukarne  A. 
Larsson  samt  A.  Johansson. 

Till  godset,  som  1863  taxerades  till 
137,500  rdr  rmt,  höra  qvarn  med  2  par 
stenar,  husbehofsvädersåg,  ångbränneri, 

tröskverk  för  4  par  hästar  samt  mälteri- 
hus  af  sten.  Utsädet  är  40  t:r  råg,  100 
t:r  vintersäd  samt  350  t:r  potates. 
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Ulfhäll,  egendom,  se  Olivehäll. 
Ulfsberg,  manufakturverk  uti  Skede 

socken  af  Östra  härad  och  Jönköpings 
län,  med  årlig  tillverkning  af  omkring 
30  centn.  spik,  10  centn.  redskap,  177 
diverse  manufakturer;  smidesstämpeln  är 

U — b — g.  Egare  Björn  Adolf  Berg; 
adre?s:  Hvetlauda.  —  Se  vidare  under 
art.   Skede  socken. 

Ulfsborg,  förr  Solberga,  egendom  i 
Dörby  socken,  Norra  Möre  härad  och 

Kalmar  län,  1  mil  från  Kalmar  och  '/le 
mil  från  sockenkyrkan,  består  af  hufvud- 
gården  Ulfsborg  1  mtl  samt  underly- 

dande 3'^  8  mtl.  Godset  är  beläget  i  en 
ganska  vacker  och  bördig  trakt,  tätt 
beskuggad  af  lummiga  löfskogar,  V4  mil 
från  Saltsjön,  dit  äfven  egorna  sträcka 
sig.  Namnet  Ulfsborg  härleder  sig  från 
andeskådaren  Ulfklo,  som  varit  egare  till 

Ulfsborg,  hvilket  är  bebygdt  på  1840- 
talet  med  ett  vackert  corps  de  logis 
genom  kapten  B.  G.  Dahl,  som  iifven 

uppfört  de  flesta  uthus  och  anlagt  träd- 
gård jcmte  en  mindre  park;  af  honom 

inköptes,  år  1837,  hufvudgården  jemte 
Mölebo  och  Bröd,  de  sednare  särdeles 

vackert  belägna  vid  den  stora  Ljungby- 
ån,  med  barrskog  samt  såg  och  mjöl- 
qvarn.  Sedermera  har  efter  hand  resten 
af  ofvannämnda  hemmansdelar  blifvit 

tillagd,  och  egdes  det  hela  år  1863  af 
löjtnanten  P.  A.  Olsson. 

Af  underlydande  ligga  1  '/g  ni  ti  inom 
Dörby,  1  %  inom  Hossmo  samt  ̂ /^  inom 
S:t  Sigfrids  socken.  Arealen  är  310 

tid  öppen  jord  och  300  tid  bördig  ängs- 
mark, för  öfrigt  beteshagar;  jorden  be- 

står till  ̂ /.j:del  af  lera,  det  öfriga  saud 
och  svartmylla;  utsädet  c:a  120  t:r  utom 

rotfi"ukter,  vinterfödda  kreatur:  80  fä- 
kreatur,  13  hästar  m.  fl.  Ulfsborgs  gård 
taxerades  1863  ensamt  till  29,800  rdr. 

—  Egendomen  underhåller  3  båtsmän 
helt  och  hållet,  en  till  hälften  och  5  till 
mindre  delar. 

Ulfsbäck,  pastorsboställe  i  Markaryd, 

under  hvilkeu  artikel  närmare  upplys- 
ningar vinnas  rörande  detta  historiskt 

märkvärdiga  ställe. 
Ulfshytte  masugn  uti  Stora  Tuna 

sockens  Utombrons  del,  af  Säthers  fög- 
deri och  Stora  Kopparbergs  län,  är  jemte 

tillhörande  qvarn  och  såg  belägen  vid 

Tuna-ån,  1  mil  ofvanför  Grängshammars 

bruk,  hvarunder  det  hörer,  och  dit  tack- 
jernet  föres  sjöledes  öfver  Ulfsjön  genom 
en  kanal  med  2:nc  slussar,  anlagd  år 
1798  i  stället  för  den  förut  vid  Bråfall 

befintliga.  Malmen  herntas  frän  Gräs- 
bergs m.  fl.  grufvor;  medeltillverkningen 

under  åren  1859 — 63  uppgifves  till 
25,540  centn.  tackjern  och  285  centn. 
malm.  Taxeringsvärdet  är  43,000  rdr; 
folkmängd  204. 

Ulfsnäs,  ett  frälse-säteri  om  3  mtl 
i  Oggestorps  socken  af  Tveta  härad  och 
Jönköpings  län,  vid  Stensjön;  med  under- 

lydande 6.5 'i  mtl  utgör  detsamma  ett 
gods,  taxeradt  år  1863  till  185,900  rdr, 
inberäkuadt  för  en  knipphammare,  anlagd 
år  1761,  en  tull  qvarn  med  3  par  stenar, 
ett  sågverk,  och  ett  mindre  oljeslageri 
samt  tröskverk,  hvilka  alla  drifvas  af  en 

genom  egorna  rinnande  mindre  å.  Jord- 
nulnen  är  sandig,  skog  växer  rikligen. 

—  Gården  skrifves  i  en  gammal  hand- 
ling af  år  1268  Udsnes;  har  alltsedan 

1575  och  från  1779  såsom  fidekommiss 

tillhört  Kibbingska  slägten.  Den  första, 
som  skref  sig  till  Ulfsnäs,  var  Peder 
Svensson  E.,  riksråd,  född  1544,  hvars 
3  söner  blefvo  stamfäder  för  hvar  sin 

gren  af  ätten,  de  begge  friherrliga  till 
Zernava  och  Koberg  samt  för  den  adliga, 

som  innehar  detta  fldekommiss,  hvars  nu- 
varande innehafvare  är  ryttm.  B.  llibbing. 

Ulfsta  eller  Ulfvesta,  tre  mtl  frälse, 
se  under  artikel  Säby  socken,  Snefringe 
härad  och  Westerås  län. 

Ulfstorp,  en  gård  i  Sandseryd  soc- 
ken, äfven  kallad  Olofstorp,  till  hvilken 

artikel  hänvisas. 

Ulfstorp,  Ullfstorp  (i  1700  års  jor- 
debok), en  sätesgård  uti  Skaraborgs  län, 

Wiste  härad  och  Sparlösa  socken,  3  mil 

från  Lidköping,  3 '/o  ̂ nil  från  Weners- 
borg,  består  af  1  mtl  frälse-säteri,  och 
de  underlydande  hemmanen  af  tills.  6 
mantal.  Gården,  bebyggd  med  prydligt 

två-vånings  manhus  af  trä,  omgifvet  med 
stor  och  vacker  trädgård  samt  orangeri, 
är  belägen  IV4  mil  från  lastageplatseu 
Tvättstugan  vid  Wenern.  Första  kända 
egaren  härtill  uppgifves  vara  af  slägten 
Bååt;  det  synes  ock  kommit  med  Kjerstin 
Bååt  till  Anders  Pedersson  (Stjerna),  som 

skref  sig  till  Trävad  och  Ulfstoi-p;  den- 
nes dotter  Caecilia  var  två  gånger  gift, 

först    med    Carl    (Lake)   ä   vapn    1495, 
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andra  gången  med  landshöfding  Erik 
AiQundsson  Stake.  båda  skretVo  sig  till 
Ulfstorp,  hviiket  äfven  deras  barn  gjorde; 
dessa  voro  Harald  Lake,  fogde  i  Wärm- 
land  1548,  och  Carin  Lake,  gift  med 
riksrådet  Olof  Arvidsson  Stenbock,  hvil- 
ken  äfven  skrifvit  sig  till  Ulfstorp,  samt 
sonen  ryttra.  Olof  Stake,  dödad  1563 
(före  fadern)  i  Halmstads  port  under 
danska  fejden.  På  hvad  tid  eller  hvilka 
af  dessa  som  innehaft  Ulfstorp  är  okäudt; 
men  med  visshet  vet  man,  att  Ulfstorp 
öfvergick  med  Olof  Stakes  syster  Brita 
till  hennes  man,  befallningsmannen  på 
Elfsborg,  Christoffer  Torstensson  (af  For- 

stena-slägten),  som  skref  sig  till  Bryggum 
och  Ulfstorp  samt  lefde  omkring  1591; 
godset  egdes  inom  slägten  ännu  1692, 
då  öfverste  Christoffer  Torstenssou  efter 

7  års  fångenskap  i  Ryssland  dog  barn- 
lös; systern  Brita  var  gift  med  Johan 

Ulfsparre,  till  h\ilken  slägt  Llfstorp  öf- 
vergick och  innehades  år  1700  af  sonen 

öfverste-löjtnant  Göran  Ulfsparre,  seder- 
mera af  major  Carl  Henrik  Posse  af  Säby, 

T  1824:,  gift  med  Sara  Johanna  Eiben; 
af  deras  barn,  födda  på  denna  gård,  må 
nämnas  Johan  August  Posse,  aktuarie  i 
riksarchivet  och  utgifvare  af  »Wäktaren, 
tidning  för  stat  och  kyrka»,  född  1815, 

död  1865.  —  I  sednaste  tiden  har  god- 
set egts  af  öfverste  Dorchimont  år  1825, 

major  J.  M.  Liedberg  år  1860  och  pos- 
sessionaten C.  W.  Norman  år  1863. 

Egendomens  areal  är  c:a  2,200  tid; 

jordmånen  god  lermylla.  Af  underly- 
dande är  1  mtl  säteri  Skog  sammanlagdt 

med  L'lfstorp,  2^,'^  mtl  Ulfstorp  äro  rå 
och  rör,  2 '/g  mtl  frälse;  hela  godset 
var  1863  taxeradt  till  280,000  rdr. 

Ulfsund,  färjplats  öfver  Asunden  i 
Östergötland. 

TJifsunda  eller  Lynta,  —  har  äfven  varit 
kalladt  Alsunda,  Alsunda,  Ulfvesund  och 

Ullsunda,  —  en  sätesgård  uti  Bromma  soc- 
ken af  Sollentuna  härad  och  Stockholms 

län,  i  närheten  af  hufvudstaden,  består 

af  IV4  mtl  frälse-säteri,  och  det  under- 
lydande godset  utgöres  af  7V2  mtl  samt 

lägenheten  Margretelund.  Gården,  be- 
lägen vid  en  vik  af  Ulfsundafjärden,  gent 

emot  Carlberg,  förekommer  på  1400-talet 
såsom  skänkt  till  Strengnäs  domkyrka, 
sednare  så.sora  bortbytt  till  Johan  IK  af 

Erik  Andersson   (Erik   Eriksson  Gyllen- 

stjema?)  till  Bjurura  å  en  frändes  vägnar. 
Okändt,  hur  gården  återkom  i  enskild 

mans  ego.  Den  befinnes  på  1600-talet 
iunehafvas  af  fältmarskalken  Lennart  Tor- 

stensson, som  lät  1645  uppföra  ny  man- 
byggnad af  sten,  der  han  2  år  sednare 

emottog  besök  af  drottning  Christina. 
Ulfsunda  egdes  af  sonsonen  grefve  Carl 
Llrik  Torstensson,  död  1727,  slutande 
ätten,  och  öfvergick  med  enkan  i  hennes 
2:dra  gifte  till  gr.  Thure  Gabriel  Bjelke; 
egdes  1772  af  en  Preis,  1794  af  grefve 
Er.  Ruuth,  som  här  gjorde  åtskilliga 
försök  att  tillverka  eldfasta  lerkärl.  I 

sednaste  tiden  har  godset  tillhört  en 

Groth,  brukspatron  Wegelin  1825,  Ny- 
ström, som  under  åren  1835  och  1836 

företog  ny  inredning  och  ombyggnad  af 
karakt ershuset;  år  1844  köptes  Ulfsunda 
af  f  d.  generaltuUdirektören,  statsrådet, 
m.  m.  friherre  C.  F.  Akerhjelm,  som  af- 
led  här  den  29  Mars  1853,  hvarefter 
godset  innehafts  af  arfvingarne. 

Ulfsuuda,  nytt  frälse-säteri  1710,  är 
förmedladt  från  3  till  1^,'^  mtl;  uppgafs 
1818  haft  100  tunnors  utsäde,  godt 
höbol,  hjelplig  skog;  namnes  sedan  dess 
bland  gårdar,  der  nya  odlingsföretag  blif- 
vit  gjorda  och  förbättrade  bruknings- 
methoder  eller  redskap  blifvit  tillämpade. 
Godset  är  för  närvarande  utarrenderadt 

mot  ett  årligt  arrende  af  13,175  rdr. — 
Trädgårds-  och  andra  anläggningar  äro 
rätt  betydliga.  För  ej  länge  sedan  har 
här  funnits  kakel-  och  krukkärlsfabrik. 

Ulfsåkraholm,  ett  mtl  skatte-säteri 
i  Nöbbeleds  socken,  Konga  härad  och 
Kronobergs  län,  beläget  ej  långt  från 

sjön  Eottnen;  se  \'idare  under  socknens 
artikel. 

Ulfvesta,  pastor.sboställc  i  Köpings 
socken  af  Åkerbo  härad  och  Westerås 

län,  om  2  mtl,  skänktes  af  drottning 
Christina  till  prestgård  i  ersättning  för 
den  gamlas  åker  och  äng,  som  anslogs 
till  Köpings  stads  utvidgande;  Carl  IX 
hade  förut  ökat  pastorsbostället  med  V4 
mtl  Fantetorp  i  vederlag  för  en  äng, 
som  lades  under  Köpingshus,  och  hvarest 

kon.  Carl  X  ernade  anlägga  en  kungs- 
trädgård;  denna  ängsmark  är  den  nu 

s.  k.  Hushagen.  Pastorsbostället  har  så- 
lunda jemförelsevis  stor  egorymd;  men 

åkerjorden  är  af  sämre  beskaffenhet;  skog 
saknas;  tax.värdet  58,000  rdr. 
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Ulfvesuiid,  det  gamla,  har  icke,  så-   j 
som   förut  är   iippgifvet,    varit  Kungsör,    ; 
utan    legat    nästan    midt    emellan    detta 

och    Köpings  »Ärainne»,    der  Hedström- 
men utfaller  i  Mälaren,    och    som   ännu 

kallas  Ulfsundet.     Se  art.   Ulvesund. 

TJlfvettern  (Ullvettem),  sjö,  belägen 
till  jtörre  delen  inom  Bjurkärns  socken  i 
Carlskoga  härad  af  (Jrebro  län,  och  till 
en  mindre  del  inom  Lungsunds  socken  af 
Carlstads  län.  Den  bildas  af  Timselfven, 

som  uppkommer  af  en  mängd  vattendrag 
i  Wärmland,  upptager  för  öfrigt  endast 

smärre  vattendrag,  sammanhänger  i  syd- 
ost genom  sjön  Frövetteru  med  Alkvet- 

tern,  hvilken  åter  afflyter  i  Möckeln, 
Letelfvens  största  sjö.  Ulfvetterns  höjd 
öfver  hafvet  beräknas  till  379   fot. 

ITlfvi  (i  jordeboken).  Ullevi-,  Stora, 
fyra  mtl  frälse-säteri  uti  Bro  socken  af 
Bro  härad  och  Uppsala  län,  med  en 
jordrymd  af  4,832  qv.ref,  deraf  2,219 
åker,  1,842  skog;  häri  inberäknas  dock 
egorna  till  \l  mtl  af  Thoresta  i  Lossa 
socken,  med  hvilket,  samt  2  frälse  Spån- 

ga i  Bro  socken,  Ulfvi  är  i  sarabruk; 
var  1863  ensamt  taxeradt  till  96,000 
rdr  rmt.  I  samma  socken  ligger  Lilla 
Ullevi,  utbrutet  från  1  mtl  skatte  Klöf, 
och  augment  till  Finsta  rusthåll;  areal 
1,649  qvadratref,  deraf  195  åker,  1,320 
skog;   lyder  under  Brogård. 

TJlfvi,  Ullvi,  egendom  i  Köpings 
socken.  Åkerbo  härad  af  Westerås  län, 

belägen  ̂ !^  mil  sydvest  från  staden  Kö- 
ping, består  af  3  mtl  skatte  och  1  mtl 

frälse;  taxerades  1863  till  80,000  rdr 
rmt;  se  vidare  under  artikeln  Köpings 
socken. 

TJlfåsa.  Herrgård  uti  Egebyborna 
socken  af  Aska  härad  och  Linköpings 
län,  herrligt  belägen  vid  sjön  Boren, 
omkring  2  mil  från  Wadsteua,  3\/4mil 
från  Linköping,  är  ryktbar  i  svenska 
historien  såsom  ett  gammalt  Folkunga- 

gods. Det  tillhörde  omkring  år  1200 

Magnus  (Minnisköld)  och  Ingrid  Ylfva, 
hvars  son,  lagman  Bengt,  Birger  Jarls 
broder,  bodde  på  Ulfåsa  omkring  1260, 
jemte  sin  husfru,  Sigrid  den  Fagra,  som 
här  lyckades  blidka  den  stränga  svågerns 

vrede  öfver  sin  brors  missgifte  och  in- 
tog med  sin  dygd  och  skönhet  så  den 

store  Folkungen,  att  han  uttalade  de 
bekanta  orden:  «att  om  hans  broder  icke 

förekommit  honom,  skulle  han  sjelf  gjort 
detta  val «    Godset  innehades  sedermera 

af  den   Hel.    Birgitta    och    hennes   man 

Llf  Gudmarson  (Hjorthufvud),  efter  hvil- 
ken   gården    fått    sitt  nuvarande  namn. 

Om    Birgittas    gudsfruktan,  uppblandad 
med  hennes  tids  vidskepelse,  förraäles,  att 
hon    sjelf    fastade    mycket,    medan  hon 

dagligen  bespisade  vid  sitt  bord  12  fat- 
tiga, dem   hon  ock   undervisade  till  gud- 

aktighet     samt    tvådde    hvar     Thorsdag 
deras  fötter  till  minne  af  Frälsarens  öd- 

;    mjukhet.   Ofta  såg  man  henne  på  vägen 
'    mellan  Ulfåsa    och    Wadstena  klädd  så- 

som nunna,   med  tagelväf  närmast  krop- 

{    pen    och    ofvanpå    en    lifrock    af  grått 
i    vadmal,    tillknuten    med    ett    rep    eller 

snöre  om  lifvet.     På    hufvudet  bar  hon 
\    ett  dok  af  finaste  hvita  linne.   Hon  skall 

hafva    från    Djurgårdsnäset   till  den   nu 

s.   k.   Gammelgården   söderut  flyttat  går- 
den,   som    efter    hennes    död    ärfdes  af 

sonen    Carl    Ulfson,  r.  r.  och  lagman  i 

Nerike,  t   1372.     Sedermera  egdes  Ulf- 
I    åsa  af  väpnaren   Karl  Karlsson,  t  1398, 
j   gift  med   Katharina  Algotsdotter  (Sture), 
som  blef  omgift    med    hr  Håkan  ThotL 

i    från  Jutland;    dottern    Martha  Håkans- 
I    dotter    ärfde    Ulfåsa    och    blef  omkring 

1420    omgift   med  Ehrengissle  Nilsson, 

lagman    på    Öland,   f    1496.     Vid    arf- 
I    skiften  efter  modern   1442   och  1449  er- 

höllo   hr  Algot  och    systern  Birgitta  på 
deras  andel  Ulfåsa,    som    vidare    tillföll 
vid  arfskiftet  1467  den  sistn.  barn;  med 
dottern    Iliana    Gädda    kom  gården  till 
riksföreståndaren    Svante  Nilsson  Sture, 
tillhörde     äfven     riksföreståndaren    Sten 

Sture    och    hans    enka  Kristina  Gyllen- 
stjerna,  sonen,  grefve  Svante,  från  1561, 
och   dennes  dotter  Anna,    gift  med   den 
i  oroligheterna    under    kon.  Johan  IILs 
och  Sigisraunds  tid  bekante  Hogeuskild 

Bjelke.  Af  honom  flyttades  gården  (Ulff- 
åås)  närmare  Borens  strand  till  sitt  nu- 

varande läge;   men  den  påbörjade  åbygg- 
naden,  der  han    bodde   efter   slaget  vid 
Ståiigebro,    hann    han    ej    att   fullända. 
Efter  Bjelkes  afrättning  i  Stockholm  år 
1605    indrogs    Ulfåsa    till    kronan    och 
förläntes     1639    till    landshöfding    Lars 

Sparre,  j   1644,  hvilken  varit  gift  med 
Svante  Stures    dotterdotter   Martha  Ba- 

ner; utbyttes  från  reduktionen  af  sonen, 
generalen,  friherre  Carl  Sparre,  och  kom 
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omsider  till  det  berömda  riksrådet  A.  J. 

von  Höpken  (t  1789),  som  gruudlade 
bibliotheket,  försköuade  godset,  hvilket 
ban  gjorde  till  lideikomraiss,  meu  som 
snart  såldes  till  krigsrådet  Segerström, 
från  hvilken  det  dock  bördades  1838  af 

exc.  frih.  N.  A.  A.  Stjerneld;  af  honom 

såldes  det  på  1840-talet  till  nuvarande 
egaren  (år  1864)  kammarherren  A.  D. 
Keutersköld. 

Ulfåsa,  4  mtl  frälse-säteri,  är  sam- 
manbygdt  af  1  mtl  Ulfåsa,  1  ratl  Käl- 

legården och  2  mtl  Hamra;  underly- 
dande godset  utgöres  af  c:a  10  mtl, 

hvaraf  S*/^  inom  Aska  socken,  och  höra 
härtill  äfven  tegelbruk,  kalkugn,  väder- 
qvarn,  ångqvarn  och  såg,  godt  fiske  i 
Boren  m.  m.;  godset  var  1863  taxeradt 
till  450,000  rdr  rmt,  och  på  egorna 
bodde  263  personer.  Ängen  är  ymnig, 

men  skogen  endast  nödtorftig.  Mau- 
gårdsbyggnaden  utgöres  af  ett  två-våniugs 
stenhus,  ansenligen  tillökt  och  beprydt 
år  1818;  den  omgifves  af  stor  trädgård 

med  2  orangerier.  —  Utaf  de  underly- 
dande hemmanen  vet  man,  att  Mörby, 

Berga,  Kasteberga  och  Aby  redan  1686 
lydde   under  Ulfåsa. 

TTlfängen,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Skaraborgs  län,  Wadsbo  härad  och  Loc- 

ketorps socken,  \^l^  mil  från  staden 
Sköfde,  är  beläget  %  roil  frän  jernvägs- 
stationen  Wäriug,  nära  kyrka.  Man- 

gårdsbyggnaderna, bestående  af  ett  en- 
vånings  raanshus  med  8  rum  m.  m.  samt 
2:ne  flyglar  med  4  rum,  upptaga  med 
en  smakfullt  anlagd  trädgård,  som  är 

försedd  med  goda  fruktträd,  5  tid.  Sä- 
teriet är  köpt  från  kronan  af  grefve 

Gabriel  Oxenstjerna;  har  sedermera  till- 
hört grefve  A.  O.  Lagerberg,  som  sålde 

det  till  professor  Sven  Hof  emot  en 

köpeskilling,  endast  egande  värde  mel- 
lan vittra  män,  nämligen  ett  stenkabinett. 

Professor  Hof,  på  sin  tid  en  utmärkt 
lärare,  bodde  efter  afskedstagandet  på 
denna  sin  gård,  der  han  ända  till  sin 
död  år  1786,  vid  84  års  ålder,  hand- 
ledde  ynglingar  i  klassisk  lärdom;  af 
honom  anlades  ock  trädgärden.  Seder- 

mera har  gården  tillhört  major  Bratt, 
löjtnant  G.  Karlström,  ryttm.  G.  G. 

Hyllenberg  på  Knistad  och  hr  A.  Bratt- 
berg år  1863.  Gården  har  160  tunnl. 

åker,  83    tid    beteshagar,    utom  39  tid 

vid  underlydande  torp,  91  tid  skog; 
till  säteriet  höra  qvarn  och  såg;  skogen 

består  mest  af  furu,  som  nyligen  är  in- 
delad till  trakthuggning  med  100-årigt 

omlopp  och  är  beräknad  att  årligen  af- 
kasta  6,000  kubikfot  virke  och  ved,  i 
beteshagarna  växer  dessutom  björkskog; 
åkerjorden,  lermylla  på  lerbotten,  brukas 
i  7-årig  växtföljd  med  3-åriga  vallar. 
Gården  taxerades  år  1863  till  48,000 
rdr,  och  ansågos  dess  onera  uppgå  till 
120  rdr  rmt. 

Ulfö  eller  Wargön,  belägen  Vo  ̂ail 
från  Nätra  socken  af  Ångermanland,  ute 

i  hafvet  gent  emot  Skuluberget,  är  l^/^ 
mil  lång,  ̂   mil  bred;  med  2  mtl  14 

sel.  13  pgl.,  inberäknadt  Eönnöns  kr.- 
heraman;  43  hushåll  (år  1863),  som 
lefva  hufvudsakligen  af  strömmingsfiske; 
en  af  de  bättre  hamnarna  uti  Bottniska 

viken.  Kapell  uppfördes  på  ön  i  slutet 

af  1600-talet,  2^/4  mil  från  moderkyr- 
kan i  Nätra. 

Uljeberg,  Ulljeberg,  f.  d.  Ullja,  ett 
gods  uti  Wiby  socken  af  Wifolka  härad 
och  Linköpings  län,  omkring  iVo  mil 

från  Skenuinge,  består  af  l^/o  mtl  frälse 
och  4  mtl  ber.  säteri,  hvarunder  brukas 

afhysta  hemmanet  Lund,  V4  mtl  frälse., 
Skatte-hemmanen  förekomma  dels  såsom 

kyrko,  dels  praebende,  dels  kungliga 
arfvegods;  såldes  1651  till  biskop  A. 
Prytz  af  v.  Brobergen,  hvilken  innehaft 
dem  såsom  donation;  tillhörde  från  år 

1655  biskop  S.  Enander,  hvars  enka, 
fru  Brita  (jylleuadler,  äfven  innehade 
frälse-heramanen;  med  deras  dotter  Anna 
Catharina  kom  godset  till  landshöfdiug 
P.  Danckwardt  och  med  dennes  dotter 

Catharina  Maria  Klingstjerna  till  kom- 
mendören Johan  Alexander  Gqihe,  adlad 

Göterhjelm,  förblef  inom  denna  slägt 
från  1720  till  1780-talet.  Sedermera 

har  godset  genom  köp  tillhört  öfversten 
N.  af  Ekenstam,  färgaren  Nyrén  och 

löjtn.- C.  G.  Tisell  från  1794;  ärfdes  år 
1797  af  hans  måg,  löjtn.  N.  F.  Ber- 
geustråle,  död  1853,  och  har  8lutlib;en 
på  1850-talet  samt  ännu  1863  tillhört 
bonden  A.  P.  Larsson.  Uljeberg  upp- 
gafs  1818  —  vid  hvilken  tid  hemmanen 

skatteköptes  —  ega  80  t:rs  utsäde,  till- 
räckligt höbol,  nödtorftigt  mulbete  och 

skog,  vacker  åbyggnad  af  trä  samt  träd- 
gård; godset  taxerades  1863  till  120,000 
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rdr  rmt.  Hemmanet  Lunden  utbyttes 
från  kronan  af  grefve  Axel  Lillje  och 

befinnes  redan  är  1700  hafva  lydt  un- 
der Ulja. 

Ullaberg,  ett  ratl  sk.-säteri  i  Björn- 
lunda  socken,  Daga  härad  och  Nykö- 

pings län,  beläget  SVg  ™i^  fj"än  Marie- 
fred, vid  stranden  af  sjön  Bafveu,  hette 

förr  Bölet  eller  Bölesnäs,  men  erhöll 

sitt  nuvarande  namn  är  1796;  donera- 
des år  1646  till  friherre  G.  Fleetwood, 

reducerades,  men  blef  åter  utbytt  från 
kronan  1682,  förlorade  dock  lOårsed- 
nare  frälse-friheten;  öfvergick  sedermera 
till  slägterna  v.  Westphal,  Griiner,  Bro- 
nikowski,  v.  Askling,  och  kom  slutligen 

år  '1816  under  Elghammars  säteri  i 
samma  socken,  hvarunder  det  alltsedan 
hört. 

Ullabergs  masugn  på  Abro  egor  i 
Svärta  socken,  se  artikeln  Norsharamars 
bruk. 

Ullared,  socken  uti  Fanräs  härad  af 
Halmstads  län,  omkring  4  mil  öster 
Irån  Warberg,  innefattar  på  en  areal  af 
10,252  tid  fast  mark  16%  ratl  skatte, 
IV24  krono,  4  mtl  frälse  och  upptager 

derjemte  0,oi5  qvadratmil  vatten.  Sock- 
nen är  uppfylld  af  sjöar  och  har  ojemn 

samt  bergig  mark;  beboddes  är  1865 

af  680  inbyggare.  Åkerbruket  är  otill- 
räckligt, men  boskapsskötseln  lemnar 

något  till  afsalu;  tillverkning  afbolster- 
var,  äfvensora  timmerhygge  och  bräd- 
sågning  äro  ej  obetydliga  binäringar. 

Af  verk  finnas  6  qvarnar  och  1  såg.  — 
Kyrkan  ligger  vid  Högvadsån,  %  öiil 

3.  v.  från  moderkyrkan  i  Fagereds  soc- 
ken. Skolan  är  ambulatorisk.  Socknens 

fornminnen  utgöras  af  en  rundstensätt- 

ning  på  en  upphöjd  plan,  ̂ /g  mil  söder 
om  kyrkan,  troligen  en  forntida  andakts- 

vård, af  den  mycket  omtvistade  val- 
plats, der  upproriska  skåningar  och 

jutar  blifvit  slagna  af  Ragnar  Lodbrok, 
och  hvilken  man  velat  finna  här  på 
denna  ort,  samt  af  fordna  herregården 
Alasjö. 

Af  byar  och  gårdar  märkes  Hjerte- 
reds  by  af  2  mtl,  med  7  åboer,  der 

nederlagsplats  är  för  kringliggande  or- 
ters ylletillverkningar;  i  byn  finnas  äf- 

ven  socknens  2:ne  största  gårdar,  hvar- 
dera  å  %  ratl-  —  1  lotl  frälse  Espenäs 
är    äfven    bättre    bebygdt.  —  Byar  äro 

vidare  Åmås  (Ammas),  Flähult,  Gris- 
hult,  Ullared,  1  mtl  skatte,  '/■.  stom  och 
1   frälse.  —  Adress:  Warberg. 

Ullasjö,  annex-socken  till  Svenljunga 
pastorat,  med  hvilken  hon  numer  eger 
gemensam  kyrka,  är  belägen  uti  Kinds 

härad  af  Elfsborgs  län,  3'/.,  mil  frän 
Borås,  ','2  mil  från  Svenljunga;  arealen 
är  11,664  tid  fast  mark  och  0,ou  qva- 

dratmil vatten;  hemmantalet  17 V4  mtl, 

hvaraf  8^/3  skatte,  1 V4  krono,  7%  frälse ; 
inbyggarne  Öfver  1,000  pä  275  hushåll. 

Marken  något  bergig,  jordmånen  sand- 
blandad  svartmylla;  i  östra  delen  af 
socknen  växer  nödig  skog,  den  vestra 
lider  deraf  brist.  På  norra  gränsen  är 
Simsjön  belägen;  ur  densamma  går  ett 
vattendrag  i  sydlig  rigtning  mot  Lillan, 
och  utgör  gräns  i  vester  mot  Svenljunga 

och  Sexdrega  socknar.  Af  gårdar  mär- 
kas säterierna  Påbo,  1  '/^  mtl,  —  Brunsbo 

eller  Ålmusebo,  Vo  ™t^  —  Brunnsgjerde, 

%  mtl;  —  Påfvarp  är  en  för  stånds- 
personer välbyggd  egendom  med  en  areal 

af  c:a  200  geometriska  tid,  deraf  om- 
kring 110  inegor.  Af  Ullasjö  by  ut- 

göra %  mtl  skatte  med  tegelbruk  och 

^2  frälse  en  egendom;  —  Ulfshult  är 
V2  ni  ti  frälse;  —  '/o  mtl  Hidåkra  och 
V'2  mtl  Anarp,  det  sednare  fordom  fr.- 
säteri,  utgöra  nu  gemensamt  häradshöf- 
ding-l)oställe;  Myrledet,  V4  nitl.  Skepps- 

hult  (eller  Skepphult)  äro  rå-  och  rörs- 
hemman; —  Totebo,  en  by.  —  Adress: 

Svenljunga. 

Ullavid,  gods  i  Kils  socken  af  Öre- 
bro län,  var  1863  jerate  Klockhammars 

qvaru  och  såg  taxeradt  till  103,500 
rdr;  se  vidare  art.  Klock hammar. 

Ullavi,  två  mtl  krpno  uti  Skyllersta 
socken  och  härad  af  Örebro  län,  belä- 

get V4  rnil  söder  om  sockenkyrkan,  ut- 
gör tillika  med  2  mtl  Egby  och  1  mtl 

Sörsa  öfverste-boställe;  taxerades  1863 
för  bevillning  till  148,000  rdr.  Vid 
Ullavi  finnes  schäferi,  anlagdt  af  en  v. 
Böhnen. 

Ullbolsta,  ett  mtl  frälse  uti  Jum- 
kils  socken  af  LHleråkers  härad  och  Upp- 

sala län,  beläget  l'*^  mil  från  Uppsala, 
med  en  egoryrad  af  753  tid,  deraf  170 
åker,  150  äng  och  383  skog.  Gården 

är  bebyggd  med  2  boningshus,  innehål- 
lande 14  rum.  Såsom  egare  härtill  upp- 
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gifvas  skeppsbyggmästareu  Pousette,  kap- 
ten Lundeberg  på  1850-talet,  landtbru- 

kareu  C.  B/ Eublom  år  1864.  Till 

Ullbolsta  hör  såg  med  2  finbladiga  ra- 
mar; hela  taxeringsvärdet  är  41,000 

rdr  rmt. 

UUene,  Ullened,  annex-socken  till 
Klefva  pastorat,  är  belägen  uti  Wilske 
härad  af  Skaraborgs  län,  1  mil  vester 
från  Falköping;  arealen,  4,675  tid  fast 

mark,  är  fördelad  på  5^  ̂   mtl  skatte, 
l'g  krono,  5'/4  frälse,  bebodda  af  C:a 
460  inbvggfire.  Marken  består  allmän- 

nast af  sandblandad  mylla;  utsädet  me- 
stadels af  råg,  hafra  och  något  korn; 

ängen  till  stor  del  af  mossar.  God  löf- 
skog  af  björk  och  asp  samt  någon  barr- 

skog växer  pa  kronoparken  Gryten.  Tax.- 
värdet  är  178,300  rdr  rmt.  —  Kyrkan 

ligger  på  en  sandbacke  ^'g  mil  från 
moderkyrkan,  ̂   ,  "^^^  "•  ̂ ''  ̂ ^'^^  Sörby 
jernvägsstation.  Undervisningen  bestri- 
des  gemensamt  med  moderförsamlingen 

af  en  lärare.  —  Största  byar  äro  Ullevi 
om  2  mtl  skatte,  1  mtl  pastors  stora 
och  1  mtl  frälse  samt  Asaka  om  2  mtl 

skatte  och  2  mtl  frälse,  med  socknens 

största  gård  på  ̂ \  mtl;  den  skänktes 
år  1494  af  abbedissan  Carin  Änders- 

dotter  i  Gudhem  till  Helig-Andshuset  i 
Skara,  -v-  Adress  :  Falköping. 

Ullersäter  eller  Ulfsäter,  by  i  Näs- 
by socken  af  Fellingsbro  härad  och 

Örebro  lan;  med  1  mtl  skatte,  3  frälse, 

190  inbyggare;  station  å  Köping-Hult- 
jernvägen. 

Ullenid,  Nedra,  f.  d.  Ytter-Ullerööd 
(eller  rättare  UllerJied  af  dess  många  sand- 

hedar), annex-socken  till  Kihls  pastorat, 
är  belägen  uti  Kihls  härad  af  Carlstads 
län,  3  mil  norr  om  Carlstad;  areal  2, 147 

qvadratmil  =  49,687  tid,  hvaraf  0,200 

qvadratmil  vatten;  22^21  nitl  skatte,  '  2 
mtl  krono ;  taxeringsvärdet  1,389,400 
rdr  rmt,  hvaraf  254,900  rdr  för  annan 
än  jordbruksfastighet;  3,176  inbyggare 

på  591  hushåll  (år  1865).  —  Hörande 
socknens  naturbeskaffenhet,  näringar m.m. 

hänvisas  till  art.  Kihl.  Förbi  Deijefors- 
fallet  är  nyligen  anlagd  jernväg.  Kyrkan 

är  belägen  l'.^  mil  från  moderkyrkan; 
i  närheten  finnes  en  runsten,  med  in- 

hugget runalfabet,  som  de  första  kristna 
lärarne  användt  till  allmänhetens  under- 

visning, och  alltså  en  af  våra  äldsta  abc- 

böcker,  på  samma  gång  som  den  tyngsta. 

Socknen  skall  före  digerdöden  varit  mo- 
derkyrka. Sockenbibliothek  finnes.  Af 

äldre  anteckningar  upplyses,  att  Niko- 
laus Curatus  i  UticuUerö  (Ytter-Ullerö) 

gaf  1315  sina  curias  in  Vog  till  biskops- 
bordet för  begångna  excesser.  Risätter 

(1  mtl  skatte,  deraf  240  öresl.  korami- 
nister-boställe) gafs  1268  till  Riseberga 

kloster  af  lagman  Holdo,  och  laxfisket 
i  Ullarörså  (Klarelfven),  som  af  ålder 
legat  under  Ymseborg,  skänktes  1282 
till  en  del  åt  nunnorna  i  Gudhem. 

Småris  (l'/g  frälse)  och  Deije  (2  mtl 
frälse)  gåfvos  år  1400  äfven  till  klostret. 
—  Gårdar  och  verk:  Deije  fors,  Dömle, 

Qvarntorp  och  Mölnbacka  bruk,  kvar- 
uuder  större  delen  af  socknens  hemman 

lyda.  Katrineberg  eller  Hålleriid,  Södra 

Ufved  eller  Rosendal  äro  säterier;  — 
Karsbol,  Vg  i^tl  i"å  och  rör;  V2  frälse 
Vo  skatte  Norra  Ufved;  —  V^  frälse 
Ulfaxerud  eller  Åsen;  egendomen  Ro- 

senberg; 1  mtl  skatte  Prestgården,  delad 
mellan  Mölnbacka    och    Deijefors  bruk. 

—  Lägenheten  Lustnäs;  —  V4  n»tl 

Orretorp,  ett  indraget  militiae-boställe; 

V4  frälse  Norsjö;  —  ̂ 1^  frälse  Gårds- 
vik eller  Carlshof.  Hemmansdelar  i  Torp 

och  Mon  egas  af  Uddeholms  bolag.  — 
Adress:  Carlstad. 

Ullerud,  Öfra,  annex-socken  till  Kihls 

pastorat,  är  belägen  norr  om  förutbe- 
skrifna  socken  i  samma  härad  af  Carl- 

stads län,  4  mil  norr  om  Carlstad; 
arealen,  47,429  tid  fast  land  och  0,24i 
qvadratmil  vatten,  är  fördelad  på  20% 
mtl.  Socknen  beboddes  1865  af  3,496 

personer  på  669  hushåll.  Taxerings- 
värdet är  1,488,518  rdr  rmt.  Kyrkan 

ligger  ̂ /p  mil  från  moderkyrkan;  i  henne 
äro  begrafna  öfv.-löjtn.  Georg  Wardlau 
(härstammande  från  en  skottsk  adlig  ätt, 
redan  känd  i  kon.  Malcolm  IILs  tid) 

med  son;  båda  ha  varit  egare  till  det 
i  socknen  belägna  Nordsjö  säteri  (se 

art.  Norsjö).  "Vidare  märkes  säteriet 
Westsjö;  —  välbyggda  mindre  gårdar  äro 
\l  ra  ti  sk.  i  Prestbol;  —  \l  mtl  i  samma 
hemman  och  %•>  mantal  i  Förby,  kal- 
ladt  Solbacka,  utgöra  ett  gods;  1  mtl 
skatte  Oisätter  med  gästgifvaregärd ;  1 

mtl  Rud  med  såg;  1  mtl  skatte  Upp- 
landa;  ̂ /^  frälse  Ger  sviken;  V4  mtl  kom- 

minister-boställe.    Hemman    äro   Foras- 
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jiäs,  Helhhl,  raed  handelsbod,  Nychelby, 
Hedeyården,  Bonsenid,  Edeby,  Ulfsta, 
Wufiby,  Wik,  Asta,  Åstorp,  Westby, 

ni.  fl.,  deraf  J)eijefors,  Dörale,  Moln- 
backa  och  Norsjö  bniksiiitressenter  ega 
delar.  —  Adress:   Carlstad. 

Ullervad  (Lllerva),  annex-socken  till 
Mariestads  pastorat,  iir  belägeii  uti  Wads- 

bo   härad   al'  Skaraborgs  län,  V-j  "ii'  s.  o. 
från   staden;    areal    6,627    tid,  inberäk- 
nadt  Tidaåns  och   Eksjöns  areal,  Marie- 

stads och   Leksberg^s  socknars  ängtegar; 

heramantal  21%  skatte,  2'  4  krono,  1'/, 
frälse  eller  27   nitl  (enligt  karta  i  Landt- 
mäterikontoret)    och     bebodda  af   1,140 

inbyggare.     Socknen,   med   mer  jemn  än 

bergig  mark.    genomfl\  tes  af  Tidan,   in- 
vid   hvilken    flera    mjölqvarnar    äro  an- 

lagda och  som   höst  samt  vår  öfversväm- 
mat    landet    ofta    på   en   hel  mil,  dock, 
efter  anläggandet  af  Köttholms  kanal,  nu 

mer    sällsynt;    den    sålunda    öfversvära- 
made    trakten    har    fått  namn   af  Uller- 
vads  mader.    Under  denna  tid   fångades 

här  fisk   med  ljuster,    äiven    grågäss  up- 
pehålla sig   der  i  mängd.     Mineralkälla 

finnes    vid    Eklunda.     Åkerbruket  gifver 

god  bergning,    helst   jordmånen   merän- 
dels  är  lera    eller    svartmylla    och   blott 

på  få  ställen    sandjord;    råg  är  hufvud- 
sädet.     Åker    är    1,610  tid,  äng   1,497 

2,326   skogsmark.     Små    trädgårdar  fin- 
nas kring  nästan   hvarje  hus.  Fastighets- 

värdet   enligt     1863     års  bevillning  var 
921,633  rdr  rmt,    deraf  94,700  rdr  för 

verk.     Ny    kyrka    uppfördes    1860 — 61 
af  tuktad   sten;   hon   är  rund,  rymlig  och 
ljus,    har    inga    dörrar  för  sittbänkarne. 
Redan  år   1158,    då    biskop  Eengt  den 

gode  lät  öfver  den    genom  socknen  fly- 
tande TidaeUVen  anläsiga  den  första  Ul- 

lervadsbro,  skall  här  funnits  kyrka.    Ett 
fynd  af  2:ne  guldtenar  af  11   lods   vigt 

gjordes  år  1819.     Här    finnas    2:ne  be- 
rustade   säterier:    Trilleholm,    KjecTcstad 

(Kekestad),  med    ångbränneri;     1   mänt. 

Frestgård,  ̂ ,4  mtl  kr.   Gogatan  kommi- 
nister-,   ',4    Bengtstorp    öfverjägm.-,     V4 

mtl    Djupdalen    med    Broqvarn    ryttm.- 
boställe.   Största  byar  äro  Segerstad  och 
Kjekstad  med  gästgifvaregård;    Ullerfva 

by  på  2^/4  mtl  skatte;  Eklunda,  Forss 
och  Rörsås  (Rösås)  äro  byars  namn.  — 
Dessutom    finnas    Sopens    och    Borruds 
qvarnar  samt  Forsalunds  såg,    Nyqvarn 

VII. 

llleshyttaii. 177 

med    3    par    stenar.  —  Adress:    Marie- 
stad. 

Ulleråker,  härad  uti  Uppsala  län, 

beläget  vester  om  staden  Uppsala,  sträc- 
ker sig  från  gränsen  af  Hagunda  i  s.  v., 

till  Jumkils-  och  Fyrisåarne  i  n.  o.  samt 
Westerås  län  i  n.  v.  På  en  areal  af 

2,194  qvadratrail,  hvaraf  49,132  tid  fast 

mark  och  O.nvi  qvadratmil  vatten,  om- 
fattar häradet  socknarne  Näs,  Bond- 

kyrko,  Läby,  Wunge,  Börje  och  halfva 
Jitmkil,  hvars  största  och  bästa  del  hör 
till  Bälings  härad,  med  tills.  189%  mtl 

och  3,720  inbyggare.  —  Landet  utgöres 
hufvudsakligen  af  skoglösa  här  och  der 
sänka  slättbygder,  vestligast  utbreder  sig 

en  låg  och  sank  skogsmark.  Den  od- 
lade jorden  upptager  8,854  tid,  i  all- 

mänhet god  åkerjord,  naturliga  ängen 
3,763  tid,  hvilka  till  stor  del  lida  af 
vatten.  Bevillningen  efter  II  och  III 

art.  uppgick  1863  till  1.678  rdr  rmt. 
—  En  grundfond  till  blifvande  slöjd- 

skola för  häradet  är  nyligen  skänkt  at 

egaren  till  UUbolsta.  —  Häradet,  som 
fordom  skrefs  Ullerakir,  och  hörde,  utom 

andelen  i  Jumkil,  i  kyrkligt  hänseende 
till  Tiundia,  utgör  nu  med  Hagunda 

och  Lagunda  härader  Lagunda — Uller- 
åkers  fögderi  och  med  Bälinge — Rasbo 
fögderi  Mellersta  Upplands  dorasaga,  med 
tingsställe  i  Uppsala  stad.  I  sitt  vapen 
förer  häradet  ett  kors. 

Ulleråkers  kontrakt  inom  Uppsala 

erkestift,  omfattar  6  pastorater:  Bä- 
linge; —  Börje;  —  Näs;  —  Wänge 

med  Läby;  —  Åkerby  med  Jumkil;  — 
Sknttunge. 

Ulleråker,  by  af  1  mtl  skatte  och 
Vn  militiae-boställe,  uti  Simtuna  socken 

af  Westeräs  län;  en  mängd  här  före- 
kommande stensättningar  och  bautaste- 

nar  ha  troligen  gifvit  anledning  att  hit 

förlägga  striden  mellan  Uppsala-konun- 
gen  Eriks  dotter,  sköldmön  Thorborg, 

samt  vestgöta-konungen  Rolf  Götriksson; 

troligare  synes  dock  borgen  legat  norr- 
ut härifrän  pä  Billersteiia  egor,  der  på 

ett  högt  berg,  kalladt  än  Thorberget, 
Borgberget  och  Thorborgen,  förekomma 
lemningar  efter  en  gammal  borg  (se 

Dybecks  Runa,  år  1844,  sid.  37,  och 
Afzelii  sagohäfder,  sid.  72,  I  bd.) 

Uileshyttan,  masugn  uti  Gustaf  Adolfs 
socken   och  Carlstads  län,    med  en    me- 

23 
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deltillverkning;  af  10,180  centner  tack- 

jein  och  29.  centner  g-jutgods  afTabergs 
och  Långbans  malmer,  tillhör  Uddeholms 
bolag.  Fastighetsvärdet  upptogs  186iJ 
till  6.000  rdr. 

inievi,    länsmans- boställe  af  ett  mtl 
krono,   beläget  i  Södermanlaud,  Jönåkers 
härad  och  Nikolai  socken. mil  fr .111 
Nyköping;  ärliga  utsädet  är  omkring  10 
t:r  spannmål. 

TJiievi,  by  i  Gamleliy  socken  af  Sö- 
dra Tjusts  härad  i  Kalmar  län;  deraf 

utgöra  'o  rntl  frälse  och  '/o  skatte  en 
välbebyggd   egendom. 

TTlLfaxerud  eller  Åsen,  gård  af  '/, 
mtl  frälse,  uti  Nedra  Ullernds  socken 

af  Carlstads  län,  belägen  öster  om  Klar- 
elfven,  anses  fått  namn  af  en  sjöröfvare 
Otulfaxe,  som  jemte  sin  broder  Ufe  ofta 
slridde  med  Torsten  Wikingsson  och 

hans  fosterbroder  Bele;  gården  har  all- 
tid haft  skog  och  mark  samhäfd  med 

gården  Ufve.  —  Tax. -värdet  är  40,000 
rdr  rrat. 

Ullforss,  Ulf  or  SS  (i  1825  års  jorde- 
bok), jernbnik  uti  Tierps  socken  af 

Orbyhus  härad  och  Uppsala  län,  vid 

Tierpsån,  omkring  4 '/o  niil  från  Gefle, 
6Vs  från  Uppsala  och  3  rail  från  Dan- 
nemora;  är  grundlagdt  af  borgaren  i 
Stockholm  Henrik  Lemmens,  som,  efter 

att  redan  1630  ha  börjat  uppföra  jern- 
verket,  erhöll  d.  22  Jan.  1648  Ullforss 

ström  och  mjölqvarn  uti  Tierpen,  «att 
derstädes  uppsätta  hamrar  och  masugnar, 

efter  ortens  lägenhet,  sig  och  sina  arf- 
vingar  till  gagn  och  godo.»  Det  gafs 
honom  i  vederlag  för  Ortala  hammar- 

verk, som  han  innehaft  sedan  år  1626, 

men  som  nu  jerate  hela  Ortala  grefskap 
donerades  åt  fältherren  Lennart  Torstens- 
son.  Bruket  ärfdes  af  medleramar  inom 

slägterna  Schönberg  och  Kurk,  såldes 
1730  till  landshöfding  Carl  De  Geer 
och  eges  nu  af  statsrådet  grefve  B.  von 
Plåten.  —  Bruket  består  af  1  hammare 

och  2  härdar  med  en  årlig  raedeltill- 
verkuing  af  5,143  ceutn.  stångjern,  har 
masugn,  der  tillverkas  9,633  centner 
tackjern  af  malm  frun  egna  andelar  i 
Dannemora  grufvor;  god  vattentillgång 
erbjuder  sjön  Temnau,  med  allopp  till 
Strömsberg  och  Wässland  förbi  Carls- 
holra  ned  i  hafvet;  tillverkningen  trans- 

porteras   2'/2    iQi^    land  väg   till  Snattra 

bodar  vid  Wässlandsfjorden.  Årliga  åt- 
gången af  kol  är  c:a  3,000  läster.  Till 

bruket  hör  en  landtegendom  af  5  mtl 
skatte,  I  mtl  frälse  Ulforss  med  c:a  51 
underlydande  hemman,  hvaribland  Forss. 

3  mtl  säteri,  enramig  såg  och  3  vatten- 

qvarnar,  frälseräntor  af  l^jy^  mtl,  allt- 
sammans taxeradt  till  927,936  rdr  rmt. 

Rörande  hemmanen  kan  upplysas  Rtt 
Ulfors  JYi  1  och  2  varit  grefve  Fabian 

Wredes  förpantning,  som  akademien'  i 
Uppsala  innehaft  till  stipendium  för  vissa 
studerande,  men  äro  1739  af  general- 
förrådskassan  inlösta  och  derpå  åt  kro- 

nan öfverlemnade.   —  Adress:  Tierp. 
Ullnäs,  Stora,  ett  jernbruk  i  Gryt- 

hytte  socken  och  bergslag  af  Örebro  län, 
beläget  vid  Svartelfven,  nära  dess  ut- 

lopp i  den  betydliga  sjön  Hallvarsnoren, 
med  1  hammare  och  1  härd;  lyder  un- 

der Warnäs  eller  Kjerfvingeborn ;  båda 

brukens  smide  äro  flyttade  till  Elis- torp. 

Ullstorp,  Ulstorp,  alternerande  regalt 
och  patronelt  pastorat,  inom  Lunds  stift, 

utgöres  af  Ullstorps  och  Bollerups  sock- 
nar, med  29'/.,  mtl  och  en  folkmängd 

af  c:a  1,200  personer.  Egaren  af  Bol- 

lerup  är  patronus;  socken  vägen  '/o  nii,l. 
—  Ullstorp,  socken  uti  Ingelstads  härad 
af  Christianstads  län,  iVo  "lil  "•  o-  från 
Ystad,  innefattar  2  byar,  Toarp  och 
Ullstorp,  på  en  areal  af  2,823  tid  fast 
mark,  bebodda  af  620  inbyggare,  och 
fördelad  på  2[ij  mtl  skatte,  |^  krono, 
5  frälse;  taxeringsvärdet  är  476,300 
rdr  rmt.  Marken  är  dels  jemn,  dels 
backig;  rådande  jordmån  sand;  någon 

torfjord  finnes.  —  Största  gården  är 
IV2  frälse  Toarp; —  V2  nitl  i  Ullstorps 
by  är  preststom,  Vg  klockaregård.  Sock- 

nen har  2  qvarnar.  Några  frälse-hem- 
raan  lyda  under  Orups  och  Bollerups 

gårdar.  —  Adress:  Ystad. 
Ullvi,  2  mtl  skatte-rusthåll  i  Irsta 

socken  af  Siende  härad  och  Westerås 
län,  tillhörde  år  1864  C.  W.  Eriksson, 
och  hade  samtidigt  jerate  underlydande 
V2  fiälse  Älby,  ett  tax.värde  af  44,000 
rdr  rmt.  I  närheten  har  man  anmärkt 

grafhögar  och  andra  fornminnen. 

Ullånger,  annex-socken  till  Nor- 
dingrå  pastorat,  hörer  sedan  1811  till 

Norra  Angerinaulands  fögderi  af  Wester- 
Norrlands  län,    52  mil  från  Stockholm, 
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5'/o  mil  norr  om  Hernösand;  arealen 
174,658,4  (1  vädrat  ref  eller  81,189  tid 
(deraf  1,342  tid  vattendrag),  är  fördelad  på 
28  intl,  14  sel.  skatte,  13  sel.  krono, 

mellan  36  byar  och  i  129  heinmaus- 
delar,  bebodda  af  C:a  1,520  personer  på 
390  matlag.  Taxeringsvärdet  år  1863 

var  732,400  rdr  rmt.  Socknen,  slut- 
tande raot  hafvet,  består  af  en  skog- 

beväxt  trakt,  uppfylld  till  stor  del  af 
berg,  höjder,  sjöar  och  vattendrag,  icke 
saknande  naturskönheter,  såsom  från 

Mäijabacken.  Sjöarnes  och  fjärdarnes 
antal  är  40,  största  vattendraget  är 
Inviksån.  Tvenne  betydligare  slätter  och 
dalsträckningar  finnas,  der  jordmånen  är 
styf  och  lös  lera;  några  byar  hafva  sin 
lerjord  myllblandad  genom  hafvets  fordna 

öfversvämningar.  Nybyggena  på  Ullån- 
gersfjellet  ha  en  jordmån  af  sandjord 
med  ringa  niyllhalt  samt  styf  lera  och 
klappersteusjord.  På  prestbordets  egor 
finns  en  mineralkälla.  Enda  fruktträdet, 

ett  äppelträd,  växer  på  Torna.  För- 
nämsta näringar  äro  åkerbruk,  boskaps- 
skötsel, skogsh andtering  och  linneväfnad; 

fiske  utgör  en  binäring,  äfven  tillverkas 

bland  slöjdarbeten  spinnrockar  till  af- 
salu.  Vanliga  utsädet  är  korn,  något 

råg  samt  en  obetydlig  del  ärter,  blan- 
dad med  hafra.  Vid  en  mängd  s.  k. 

bondsågar  afverkas  bräder  af  jordegarnes 
skogar,  och  å  Utviks  egor  finnes  ett 

nyligen  anlagdt  skeppsvarf.  Uti  Ull- 
ängerfjerden,  som  är  en  af  Norrlands 
mest  begagnade  hamnar,  får  man  se  midt 
i  sjön  på  pålar  byggda  små  fiskarkojor, 

som  begagnas  under  insaltning  af  ström- 
ming. Byar  med  ståtliga  bondhus  fiu- 

nas  i  sockendalarne.  Kyrkan,  gammal, 

ligger  V,U  mil  från  moderkyrkan.  Barn- 
undervisningen bestrides  i  fast  skola. 

Sparlårar  finnas.  En  donation  till  blif- 
vande  orgelverk  är  gjord  af  framlidne 

jiistitiBe-borgmästaren  Jonas  Ullberg.  — 
Fornlemningar  utgöras  af  några  graf- 
högar  vid  Jepplinge  by,  som  skall  vara 
den  äldsta  i  orten  och  der  en  konung 

Gudmund  föregifves  vara  begrafven.  Läns- 
fängelset  var  före  1813  norr  om  Inviks- 
bron.  I  socknen  är  född  Samuel  Nils- 

son Hjelte,  som  från  simpel  tjente  sig 
upp  till  major  och  hvars  son  blef  adlad 
Nordsköld.  —  Bland  byar,  gårdar  och 
verk  må  nämnas:   Utvik  af  1   mtl   11,25 

sel.  5  pgl.,  med  största  antalet  hushåll, 

26;  der  hålles  årlig  marknad;  —  1^1- 
dens  skeppsvarf;  —  Inviks,  Sikfors  och 
Qvarnbackens  sågverk.  —  Prestholet,  13 
sel.,  är  komministerns  boställe.  Sedan 

år  1856  finnes  i  socknen  postexpe- 
dition. 

Ulricsedal,  en  frälse-lägenhet  om  V4 
mtl  i  Wickleby  socken  på  Öland,  är  be- 

byggd  för  ståndspersoner. 
Ulricaestad  eller  Brevik,  ett  frälse- 

säteri i  Bohus  län,  se  art'keln  Salt- 
källan. 

Tllricehamn.  Urgammal  uppstad,  hö- 
rande till  5:te  klassen  och  livars  riks- 

dagsnumraer  är  76  (efter  Kudbeck,  66 

efter  Ljungström),  är  belägeii  i  Elfs- 
borgs län,  Kedvägs  härad,  på  nordöstra 

stranden  af  sjön  Asunden,  39^/4  mil 
från  Stockholm,  llV._.  från  Göteborg, 

5  från  Jönköping,  3'/.2  mil  från  Borås; 
intager,  med  ett  terassformigt  läge  på 

den  nedåt  sjön  sluttande  höjdsträcknin- 
gen, en  plan  af  27  tid,  med  70  tomter, 

till  största  delen  bebyggda  med  röd- 
målade trähus  omkring  en  liten  Kyrka, 

som  är  ganska  gammal,  utvidgad  1758; 
andra  publika  byggnaden  är  Rådhiset 

vid  torget  med  2  våningar,  äfven  in- 
rymmande lokal  för  stadens  skola,  är 

uppfördt  efter  en  eldsvåda  år  1789. 
Staden,  hvars  styrelse  bestrides  af  en 
borgmästare  med  tre  ordinarie  rådmän, 
utom  stadsfiskal,  stadsfogde  och  två  stads- 
betjenter,  har,  sedan  år  1741,  då  dess 
fordna  namn  Bogesund  förändrades  af 

drottning  Ulrika  Eleonora  till  Ulricae- 
haran,  i  sitt  vapen  ett  med  kongl.  krona 

krönt  L",  och  i  sitt  sigill  omskriften: 
»Sigillum  Civitatis  Ulricaehamnis  1741.» 

Betydligaste  näringsgrenen  är  rese-  och 
gårdfarihaudel,  föröfrigt  vanlig  minut- 

handel —  handlandenas  antal  är  50 

—  samt  fabriker,  hvariblaiid  förtjenar 

omnämnas  en  tapetfabrik,  och  handtver- 
kerier,  som  idkas  af  mellan  20  och  30 

personer,  jemte  jordbruk,  upptagande  5 
mtl  och  bestående  af  1,716  tid  (eller 
1,665  tid  enligt  uppgift  i  Stat.  Byrån). 

Stadens  4  marknader  bidraga  i  ej  obe- 

tydlig mån  att  öka  stadens  handels- 
rörelse; från  tullkammaren  afstämplades 

förr  i  medeltal  årligen  ung.  2  millioner 
alnar  väfnader,  40  å  50  tusen  dukar. 

Staden  har  sparbank  sedan   1853,  post- 
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koQtor,    apothek,    tiugslius,   teleu;rar,   en 

psedagogi  sedan    1597,     folk-    och    sön- 
dagsskola,   egen     läkare    samt    en   extra 

provincial-läkare.     Stadens    skattebidrag 
samt    koinraunala    utskylder    och  tjeust- 
barheter  uppgå  till   ungefär   10,000   rdr 
rmt,  hvaraf  fattigvården  ensamt  medtager 

3,000    rdr.      Fastighetsvärdet  upptogs  i 
1863    års    bevillning    till    533,000  rdr, 
hvaraf  120,100  rdr  för  jordbrukets.     Ar 
1780  hade  staden   81   hus  med  600  inb. 

Sedan  år  1810  hnr  folkmängden  ökats  med 

ett  antal  af  500  och  utgör  nu  c:a  1,390 

(i   Eckles.-matr.   1866   uppgifves   1,252), 
hvaraf  dock  säkerligen  hälften  hafva  sina 

hem   på   orakringliggande  landsbygd.  — 
Staden  anses  hafva    under  namn  af  Bo- 

gesund   (möjligen    härledt    af    bok    och 

sund)  funnits  långt  tillbaka  in   i  heden- 

domen,  men  förekommer  i  skriftliga  hand- 
lingar föist  år   1306,  då  den  omnämnes 

i   fejderna  mellan   konung  Birger  Måns- 
son afFoIkungarne    och     hans    bröder, 

sedan    vann    den    en  sorglig  ryktbarhet 

genom  Sten   Sture  den  yngres  stnd  med 
Danskarne    (se    härom     under  art.  Mar- 

bäck,   rörande  gården   Skottek);    var  se- 
dermera jemte  flera  egendomar  grefskap 

för  riksrådet  Gustaf  Johausson  Roos  och 

hans  efterkommande    tills   1624,  då  det 

tillföll   kronan,  men   blef  snart  åter  gref- 
skap    åt     riksrådet     Stenbock,     indrogs 

vid    16öO    års    reduktion.  —  Bogesund 
utgjorde    fordora    ett    särskildt  pastorat 
intill    år    1682,    då    det  förenades  med 

Tiraraelhed,    och    utgör    nu  med  denna 
samt    Brunn    och   VVists  socknar  ett  re- 

galt  pastorat  af  2:dra  klassen  inom  Skara 

stift.     I    stadens    omgifning    ligga    län- 

derierna  Fredriksberg,  Brunnsbo,  Svens- 
holm, Skansen  och   Kullen. 

Ulrika,  socken  uti  Linköpings  län, 

omfattande  på  l',2  mils  längd  och  1 '/^ 
mils  bredd,  en  areal  af  l,o52  qvadr.mil, 
deraf  0,(j5«  vatten  (enligt  Hahr,  l,o;!ti 

enligt  Thara,  2'/^  qvadratmil  enligt 

uppgift  från  orten),  med  l0'/4  mantal; 
häraf  höra  0,4.^^1  qvadratmil,  på  4  mtl, 
till  Walkebo,  7l4  inb.,  U,267  qvadr.rail 

med  7 Vt»  lotl  till  Wifolka,  0,35i  qv.mil 

med  374  fötl  till  Kinds  härad,  446  in- 
byggare; hela  socknens  folkmängd  c:a 

1,490.  Socknen,  belägen  på  den  laiidt- 
höjd,  som  skiljer  sjön  Sömmen  med 
omgifvande  Ydre  och  Kinds  härader  från 

det  gamla  egentliga  Östergötland,  består 
af  vidsträckta  skogsmarker,  geiiomstrukna 

af  åtskilliga    bergåsar,     hvarimellan   dels 
hedar,  dels  träsk,    dels  mer  och   mindre 

trånga  dalar  med  små   vattendrag.     Kli- 
matet är,  till  följd  af  det  höga  läget  c:a 

600  fot  öfver  hafvet  och   de  många  vat- 

tensamlingarne,  ganska   hårdt,  med  natt- 
froster ända  mot  midsommar.      Mineral- 

källa finnes   nära  prestgärdeu.     Jordmå- 
nen   dels    bördig    svartmylla    i  dalarne, 

dels  dungjord,  sand-  och   örjord;  åkern, 
i  allmänhet  med   ringa   utrymme,  ängen 
liten  och   mager,  betet  vidsträckt,  skogen 

tillräcklig;    Ycke    kronopark   i   Walkebo 

hiirad  om    3927,^  tid    hör   hit.     Närin- 
gar   äro    åkerbruk,     boskapsskötsel    och 

bränvinsbränniiig,  samt  skogsbruk;   något 

fiske  i  Dregen.    Från  år   1846  till  1853 

hade  härifrän  till   Amerika  utflyttat   '/jn 
af  hela  folkmängden.  —  Socknen,  upp- 

kallad etter  drottning    Ulrika  Eleonora, 
är  bildad   1736   af  afsöndrade  delar  från 

Nykils,  Gammalkils,  Hargs,  Malexander 

samt  Kisa  socknar,    på  inl)yggarnes  be- 
gäran,  såsom   alltför    långt    boende  från 

sina    gamla    kyrkor.     Den    nya  kyrkan, 

af  trä,    belägen   i   Walkebo    härad,   invid 

gränsen   mot  Kinds   härad,  3^4  mil  fråa 

Linköping,  är  byggd  å  Amnebo  (Amun- 
debo)  egor,    har    altarskåp   med  vackert 

draperi    och    snidarbete.     Socknen,    ut- 
görande ensamt  ett  kons.   pastorat  inom 

Linköpings  stift,    har  en   mängd   kassor, 

fattig-    och    sockenmagasiner    samt    do- 
nationer. Socknens  fasta  folkskola,  stiftad 

1847,  besökes  af  150  barn,  som  under- 
visas af  en  oexaminerad   lärare;  4  små- 

skolor   ansågos   1862   vara    af  behofvet. 
Enda    fornminnet    är    ett    7  alnar  högt 

stenblock,   hvilande  på  några  små  under- 
stenar  på  ett   berg    vid    Eratetalls  qvarn 
i  en  särdeles  vild  och   ödslig  trakt.     På 

1600  talet  lydde   niistan   alla  gårdar  un- 
der adeln,   nu  egas  de  flesta  af  bönder; 

hemmanen    äro    till  mantalet  ringa,  till 

vidden    betydliga,    skiftade   i  mänga  de- 
lar; så  t.   ex.   ha  å   Vo    hemman    Eksjö- 

hult  200  personer  sin  nödtorftiga  berg- 
ning.     Intet  säteri    flnnes.     Af  hemman 

i   Walkebo    härad    må  nämnas:     '/.^   intl 
Ycke,    pre-stgård;     V^    rot^    frälse    Bäck 
lyder      under     Lagerlunda;      Amundebo, 

Jordeberg,  Smedstorp  äro  af  skattenatur, 

Källstorp,  lianeberg,  af  frälse.  —  I  Kinds 
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Kutebo,  med  tnllsaji;  '4  frälse  Lindes- 

fall, största  jxärden;  Kärr,  Norf/ol,  Fa- 
torp,  Säfsjömåla,  Walvik  och  Wiprödsk 
äro  frälse.  I  Wifolka  härad:  Stora  ocli 

Lilla  Farsbo,  Görslegöl,  Gödslegöl  (i 

jordeboken),  Kalkegryt,  Fickedal,  alla 

frrils.>;  Grytfall,  ̂   .,  intl  skatte.  —  Adr.: 
Liiiköpiiif^. 

Ulriksberg,  ett  <iods  i  Läiit^bro  soc- 
ken af  Urel)io  härad  och  län,  beläget 

"Vg  mil  n.  o.  frän  Urubro,  ',  ,r  mil  hän 
Hjelinaren,  bestar  af  3  ratl  fr.;  det  har  så- 

som kr.-sk.  pa  1600-talet  tillhört  slä^^ten 
Buät,  iiidroj;js  sedermera  vid  reduktionen 
till  kronan,  anslogs  derefter  lill  landsh. 
i  Örebro,  men  har  äter  blifvit  utlöst 

frän  kronan,  blifvit  frälse  och  lyder  uu 

under  M\  ro  säteri  i   lliiii>:karleby. 
Uiriksberg,  egendom  i  Thoresuuds 

socken,  Selebo  härad  ;if  Nyköpings  län, 

1  '/g  mil  frän  Mariefred,  nära  sjön  Ma- 
ren,  består  af  1  mtl  skatte  Ulriksberg, 

var  förr  under  namnet  Krägsta  läns- 

raausgård;  egdes  på  1720-talet  af  en 
Hackersköld,  på  1830-talet  af  en  hand- 

lande Eriksson,  som  nedlade  icke  obe- 

tydliga kostnader  på  nyodlingar  och  ny- 

byggnader, på  1850-talet  jemte^  underl. 
2V4  mantal  af  dennes  enka.  Ar  1863 

uppgafs  såsom  egare  kongl.  sekreteraren 
F.   W.  I.  Lilliestråle. 

Ulriksberg,  masugn  uti  Säfsnäs  soc- 
ken, \Ye3ter-Dalarues  fögderi  af  Stora 

Kopparbergs  län,  belägen  på  gränsen 
mot  Grangärde  socken,  är  anlagd  af 

Sebastian  Grave  jemte  Fredriksbergs  och 

Annaefors  jernverk,  som  äro  grundade 

på  kolningsfrihet  af  2,444'/7  stafrum 
eller  1,833  Vo  stigar  i  rekognitionsskogar 

af  c:a  4'  .,  hemmans  kolareåboer,  samt 
egas  af  intressenter,  hvaraf  lagm.  Kristian 
Sundii  arfviugar  ega  största  andelen: 

■}-5^^^i:delar.  Medeltillverkningen  under 

åren  1859 — 61  uppgifves  till  30,205 
centner  tackjern  och  1,039  centn.  gjut- 
gods  af  Bybergs  och  Grängesbergs  malm, 

smidesstämpeln  är  U.  B.  Ulriksbergs 
landtegeudom  taxeras  till  15,750  rdr 

rrat.  Till  gården  hörer  trädgård,  der 

redan  på  1740-talet  funuos  raåuija  frukt- 
träd. Folkmängden  vid  masugnen  och 

underlydande  kolarehemman  af  C:a  1  mtl 
är  300.  (Se  vidare  art.  Annaefors  och 

Fredriksberg). 
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Ulriksdal.  Kungsgård  och  kongl.  lust- 
slott i  Solna  socken,  Danderyds  skeppslag 

och  Stockholms  län,  omkring  V .,  mil 

norr  från  hufvudstaden,  vid  stranden  af 

den  vackra  Edsviken.  Slottet  är  upp- 

fördt  år  1642  pä  Nedra  och  Ofra  Järf- 
vas  egor  af  fältherren  Jakob  de  la  Gar- 
die  och  godset  kallades  .Jakobsdal,  under 
hvilken  artikel  vi  ordat  något  om  dess 
första  öden.  Sonen,  Magnus  Gabriel 

de  la  Gardie,  som  dervid  uppgafs  ha 

1653  bortskänkt  eller  rättare  bortbytt 
stället  till  drottning  (Jhristina.  skall  dock, 

ar  1669,  såldt  Jakobsdal  till  Carl  X 

Gustafs  gemål,  enkedrottning  Hedvig 
Eleonora,  som  skänkte  det  i  fnddergåfva 

åt  sin  sonson,  prins  Ulrik,  och  uppkal- 
lade det  efter  honom  Ulriksdal.  Af  denna 

drottning  tillbyggdes  slottet  med  flyslar 
och  förbättrades  mycket.  I  Dalbergs 

Suecia  Antiqua  et  Hod.  visar  sig  slottet 

på  den  tiden  vara  prydt  med  flera  torn 
samt  egt  åtskilliga  byggnader,  som  nu 
mer  äro  borta.  Afven  uppfördes  af  henne 

den  gamla  kyrkan,  kallad  »Helga  Tre- 
faldighetskyrkan.n  Prins  Ulrik  dog  efter 
ett  års  lefnad  och  Hedviir  Eleonora  blef 

åter  eijariuna  af  slottet  till  sin  död  år 

1715,  h varefter  det  blef  statens  egen- 
dom och  öfverlemnades  till  konung 

Fredrik  Ls  enskilda  disposition;  dock 

synes  det  icke  förr  än  år  1743  fått  of- 

fentlig pregel  af  att  vara  kongl.  lust- 
slott. Närande  konungs  gemål,  drott- 

ning Ulrika  Eleonora  d.  y.,  förbättrade 
slottet  och  inredde  der  ett  konstkabinett, 

bibliothek,  böuekammare  och  porslins- 
kök; äfven  en  skola  inrättades  af  henne. 

Enkedrottning  Sophia  Magdalena  företog 
likaledes  kostbara  reparationer  å  slottets 

både  yttre  och  inre.  Ar  1822  inrättades 
der  en  invalidinrättning  af  kon.  Carl 

Johan,  men  såsom  ej  motsvarande  än- 
damålet, upphäfdes  densamma  redan  af 

kon.  Oscar  I.  Ulriksdals  105  rum  ha  kon. 
Carl  XV  helt  och  hållet  att  tacka  för 

deras  nuvarande  dyrbara,  prakt- och  smak- 
fulla inredning  (se  derom  ̂ Ulriksdals 

beskrifuingj)  af  Octavia  Carlén):  Sedan 
1857  har  det  ock  varit  konungens  och 

drottningens  sommar-residens;  från  år 
1862  har  här  äfven  varit  inrättad  te- 

legraf. Slottet,  utan  något  arkitektoniskt 

värde,  eger  dock  med  sina  264  fönster- 
lufter   (hvaraf    de    flesta    med    glasraål- 
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uiugar    ejja    artistiskt    värde)    och     raka 

hällniug    iiagoutins:    gainmnlt    aristokra- 
tiskt, som   väl    passar    tillsammans   med 

dess   220-ariga  niior.    Bland   anuat  visas 
liär  än  den   häst,    som    flera  gånger  ge- 

nom sin  snabbhet   frälsat  kou.  Carl  X:s 

lif  i  striderna,  nu   uppstoppad  och  med 
konungens  sadel  uppå.    Slottet  omgifves 
af   en    bland    landets    största    och     bäst 

vårdade  trädgårdar  med   park,   orangeri, 
höga    majestätiska    lindalléer,    af  hvilka 
Drottningalléen   är  bekant  för  sin  längd, 
vattenkonster,  sköna  konstgjorda  kanaler 

och   holmar,  en   kiosk  (tempel);  på  Ka- 
ninholmen finnes  badhus.    En   ny  kyrka, 

efter    ritning    af   Scholander,  i  s.   k.   is- 
ländsk  renaissanceslil,  invigdes  är  1864. 

Kapellet    hör    till    Solna    pastorat,    och 
slottet    har    gemensam    ståthållare    med 
Haga.     Kungsgården    har  genom  kongl. 

kammar-kollegii     utslag    den     10    April 
1862   blifvit  satt  till   1},^   mtl,  samt  åker 
och    betesmark    med    Sörenstorp    till  Jj^ 
mtl,  efter  hvilka  hemmantal  extra-ordiu. 
utskylder  och   besvär  skola,  på  sätt  kongl. 
brefvet  af  den   8   Maj    1839   stadgar,  ut- 

göras;   arealen    uppgifves    till    276   tid. 
Ett  stycke  från  Ulriksdals  slott  och  vid 

sjelfva  ingången  till  den   på  vackra  lust- 
ställen  öfverflödande    parken,    ligger  en 

byggnad,  kallad  Conjidencen,  fordna  plat- 
sen för  Gustaf  lILs  förtroliga  saraqväm, 

sedermera  förvaringsrum    för  rustningar 

och   kuriosa,   nu  mer  förflyttade  till  kläd- 
kammarens museum. 

TTltuna,  kungsladugård  uti  Bond- 
kyrko-  eller  Uppsala  landsförsamling , 
Ulleräkers  härad  och  Uppsala  län,  är 
belägen  vid  Stora  Föret,  ett  stycke  sö- 

derut från  Uppsala  stad.  Den  har  for- 
dom bestått  af  12^  g  mantal,  men  blifvit 

är  1782  fastställd  till  12%  mtl,  och 
intager  en  egorymd  af  1,568  tid,  deraf 
480  tid  åker,  395  äng  och  388  skogs 

samt  sämre  betesmark.  —  De  på  egorna 
befintliga  grafhögar  vittna  om  ställets 
fordna  större  betydenhet  och  har  man 
äfven  här  velat  finna  det  gamla  Uller- 
åker;  de  till  tusentals  funna  naglar  sy- 

nas utvisa,  att  här  fordom  varit  skepps- 
hamn. För  öfrigt  kunna  vi  om  stället, 

som  fordom  varit  kungsgård,  endast  an- 
föra att  den  år  1634  undergått  vådeld, 

som  utbröt  just  som  arrendatorn  an- 
ställde   bröllop   ät  sin  dotter;    vid  den- 

samma omkommo  200  nöt  och  16  hästar. 

Sedan  vid  kungsladugården  en  längre 
tid  varit  scliäferi,  holländeri  och  tegel- 
rörsfabrik,  öfvorläts  den  år  1848  till 

Utttina  landtbriiksmstitut,  dervid  äfven 
förenades  raejeriskola,  och  der  ett  antal 
elever  från  18  till  35  årligen  erhålla 
undervisning.  Af  kungsladugårdens  of- 
vanuppgifna  areal  utgöra  370  tid  åker, 
342  tid  äng,  62  tid  Fräkenbotten  insti- 

tutets hufvudgärd,  hvarå  nedanstående 

uppgifter  å  skörd,  både  vid  ladugårdens 
öfverlätande  åt  institutet  samt  för  året 

1862  meddelas  till  upplysning  om  till 
hvad  grad  Ulluna  gård  förbättrats  och 
stigit  i  värde  på  näranda  tidsperiod. 

Skörd 

år  1848. —  år  1862. 
Hvete       51   t:r.  —   137  t:r. 

Råg   448    )>    —  303    » 
Korn   136     »    —   700    » 
Blandsäd   107     »     —  632     » 
Arter  och  Vicker  .141     »     —   173     » 
nötfrukter   709    »        1,605    » 
Hö   35,300  lU.  41,430  Ui. 
Skördens  värde,  beräknadt  efter  årens 
bokpriser,  år  1848:  11,443  rdr,  år  1862: 
31,250  rdr.  Värde  af  kreatur  år  1848: 

7,845  rdr,  år  1862:  28,516  rdr.  Värde; 
af  öfriga  inventarier  år  1848:  2,341  rdr, 
år  1862:  37,998  rdr.  Under  dessa  15 
år  har  institutet  nedlagt  i  omkostnader 

204,539  rdr  för  byggnader  och  grund- 
förbättringar å  egendomen,  hvaraf  äro  af 

egna  medel  tillskjutna  147,827  rdr,  det 
öfriga  genom  statsanslag  och  in  besparade 
medel  vid  egendomens  tillträdande.  1863 
års  taxeringsvärde  upptogs  till  200,000 
rdr  rmt.  Hela  behållningen,  af  så  väl 
hufvudgården  och  ladugården  som  arren- 

den, har  årligen  uppgått  till  29,000  rdr, 
deraf  har  användts  till  byggnader  och 
inventarier  årligen  9,855  rdr  samt  till 
läroverkets  underhåll  3,964  rdr,  hvadan 

egendomens  skötsel  och  förvaltning  be- 
räknas uppgått  årligen  till  15  ä  16,000 

rdr  rmt.  Vid  holländeriet  finnas  tjurar 

af  korthorns-  och  ayershire-race,  schäfe- 
riet  130  får  af  elektoral-race.  Vid  te- 

gelrörs-fabriken tillverkades  år  1856: 
125,000  st.  tegelrör.  Gasverk  är  här 

nyligen  anlagt.  På  1720-talet  fanns  här 
en  inrättning  för  mekaniska  maskiners 
utarbetande,  hvilket  dock  såsom  ej  upp- 

fyllande sitt  ändamål  snart  måste  öfver- 
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gifvas.  Nyligen  liar  institutet  frän  franska 

regeringen  fått  uti  arbetet:  »Concoiirs 

(1'aiiimaux  reprociucteuisetconcours  d'ani- 
niaux  de  bouclieriew  (1844 — 63)  en  vär- 

derik gåfva. 

Ultra.,  såg,  se  art.  Stigsjö  s:n. 
Ulvesund,  f.  d.,  nu  mer  Kungsörs 

fögderi  af  VVesterås  län,  innefattade  Åker- 
bo  och   Fellingsbro    liärader. 

Ulås,  Söregården  och  'i'rägården,  två 
frälse-säterier  i  Woxtorps  socken,  Ustbo 
härad,  Jönkcipings  län.  Det  förra  egdes 
år  1728  af  L.  Rosenstierna,  dereftcr  af 

S.  Granatenhjelin,  det  sednare  vid  samma 

tid  af  O.  TöruHycht,  sedan  af  Christina 
Stråle.  Ar  1740  blefvo  begge  gårdarne 

förenade  och  egdes  först  af  lagni.  Knor- 
ring,  derefter  af  slägten  Reenstierna.  Ar 

1863  egdes  säteriet  Ulås,  bestående  af 

2\\  mtl  och  tax.  till  23,100  rdr,  af 
frih.   F.   Lilliecreutz. 

Umeå  län,  se   VVesterbottens  län. 

Ume,  Umeå  eller  Lycksele  Lapp- 
naark,  den  sydligaste  af  Norr-  och  We- 
sterbottens  lappmarker,  gränsar  i  n.  o. 

till  Pite,  i  s.  v.  till  Asele  lappmarker, 
i  8.  o.  till  Nedra  landsbygden  och  i  u.  v. 
till  riksgränsen;  hörer  till  Westerbottens 

läns  södra  domsaga  samt  Lappmarkens 
fögderi  och  Södra  kontrakt  af  Hernösands 
stift.  Sedan  år  1673  skild  frän  Ume 

pastorat,  omfattar  den  nu  Lycksele,  Sor- 
sele  och  Stensele  pastorater,  med  en 

areal  af  213,362  qvadratmil  fast  land  och 

16,766  qvadratmil  vatten,  med  83|^  mtl, 

bebodda  1865  af  8,320  inbyggare.  Ny- 

byggenas och  befolkningens  tillväxt  vi- 
sar sig  af  följande : 

824  Lappar   år  1741. 

26  Nybyggare   »    1748. 
559  Lappar,  2,545  i  lon- 

Svenskar,  37  748  ™"  ' 

76  skatte,   524  Lappar,  5,123) 
Svenskar,  230  oskattl.,  464  kr.-   »    1848. 
åboer   ) 

Ordinarie  räntan  utgår  med  c:a  1,040 

rdr  rmt,  deraf  106  rdr  i  lappskatt  från 
byarne  Wapst,  Uan,  Gran  och  Um 

och  933  rdr  i  nybyggareskatt.  Märkliga 
fjellar  äro:  Blekfjell,  gränsen  mellan 

Sorsele  och  Stensele  socknar,  och  Stöt- 
tingsfjell,  sträckande  sig  längs  gränsen 

till  Asele  lappmark  och  slutande  med  An- 

germandalen;  floder  och  sjöar  äro :  Win- 
deln    och    Juktelfveti   med  deras  grenar 
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Bonnäsjock,  Tjnlån,  som  faller  i  den  5 

mil  I  it  II  ga  Stor-WindelaHJön,  Laiselfven 

med  Bjur-,  Worm-,  Rusk-,  Nackträsk- 
och  iSikbäckarne,  den  Stora  Urnan,  vid 

hvars  nedra  ända  statt,  före  1770,  Ume 

gamla  kapell;  Wirisjaur  på  gränsen 
mot  Asele  lappmark  ofvan  Gardfjellet, 

och  hvars  utlopp  Wapstelfven  störtar 

sig  öfver  riksgränsen  vid  35"  22'  30", 
genom  ett  förfärligt  bråddjup;  Hornaf- 
van  och  Stora/van  på  gränsen  mot  Fite 

lappmark.  Jordmånen  består  mest  af 

sand  och  lerjord  samt  kärr-  och  myr- 
jord; lera  är  här  sällsynt.  .Urnans  flod- 

dal anses  vara  för  åkerodling  mer  gyn- 
nande, men  gifva  sämre  ängslägenheter, 

hvaremot  Windelns  har  god  ängsmark 

men  sämre  åkerjord.  Jordteinperaturen 

kring  Lycksele  kyrka  uppgifves  i  Wet.- 

Akad.  handl.  år  LSll,  sid.  43  till  2"  2'. 
Vid  Wapstelfven  går  gran-  och  tall- 

skogen ända  till  riksgränsen.  På  några 

ställen  finnas  mariekor  till  stor  mängd 

i  åkerjorden.  F()rsta  kyrkan  byggdes  i 
Lycksele  i  början  af  Carl  IX:s  regering, 
och  såsom  äldsta  kolonien  uppgifves 

Örträsks  by,  der  några  Finnar  skola 
nedsatt  sig.  Ifrån  Stensund,  som  är 

äldsta  nybygget  i  Sorsele  pastorat  här- 
stammar Hans  Erssons  slägt,  hvars  ef- 

terkommande utgöra  en  stor  del  af  pa- 
storatets nuvarande  folkmängd.  Se  vidare 

de  särskilda  pastoraternas  artiklar. 

Ume,  Umeå.  Läns-  och  stapelstad, 

belägen  i  Westerbottens  län,  under  63" 

50'  nordlig  polhöjd,  på  en  jemn  sandås, 

vid  norra  stranden  af  L'me  elf,  68  mil 
från  Stockholm,  15  mil  från  närmaste 

stad  i  norr,  Skellefteå,  och  1270  uiil  från 

närmaste  köping  i  söder,  Örnsköldsvik. 
Elfven  bildar  1  mil  från  staden  Umefjärd 

och  i  öster  ett  farligt  ställe  för  sjöfa- 
rande, neml.  den  smala  Qvarken,  som 

af  Holmön  delas  i  2:ne  delar.  Stadens 

yttre  hamn  Djupviken  och  Holmsund, 

der  nyligen  ångsåg  och  betydliga  bygg- 
nader blifvit  uppförda,  rymmer  omkring 

40  fartyg;  till  stadens  inre  hamn,  der 

barlastbrygga,  skeppsvarf  och  kajbygg- 
nader finnas,  kunna  högst  9  fots  djup- 

]  gående  fartyg  komma.  — •  Stadens  första 
privilegier  äro  utfärdade  af  drottning 

\  Christina  år  1646,  ehuru  redan  år  1622 

i  byggnadir  började  uppföras  af  landt- 
I  köpmän  och  andra,  som   ville  idka  bor- 
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^erlig  näring  på  der  af  riksens  råd  do- 

nerade '/2  ™^^  >Sanda.  Sedan  år  1765 
har  staden  stapelrätt  och  från  år  1812 
rättighet  att  i  sin  hamn  mottaga  främ- 

mande fartyg,  och  sedau  staden  blifvit 
återuppbyggd,  är  1721,  efter  att  under 
den  korta  tiden  af  7  år  från  1714 

ha  blifvit  6  gånger  plundrad  och  för- 
störd af  Kyssarne,  h  vilkas  sed  naste  be- 

sök härstädes  var  år  1809,  eger  staden 
nu  196  bebyggda  (eller  enligt  man- 

talslängden 149  hus,  i  en  beskrifning 

i  Laudtmäteri-konforet  uppgifvas  154 
hus)  och  G ,  obebyggda  tomter  på  en 

areal  af  52  tid  14''  j,  kappl.  Staden är  reguliert  indelad,  har  5  med  elfven 
parallela  gator,  7  gränder;  alla  husen 
äro  af  trä,  merändels  envåniugs,  endast 
en  byggnad,  kroriomagasinet,  är  af  sten; 
i  sednaste  tiden  har  ett  och  annat  hus 

jemväl  blifvit  försedt  med  vattentak  af 
jernplåt.  Kyrkan,  först  uppförd  1649, 
sedan  ombyggd  1725,  är  en  enkel,  men 
rätt  vacker  korskyrka  af  trä,  med  torn 
från  1853.  På  kyrkogården  ligga  uti 

en  och  samma  graf,  öfverste-löjtn.  J.  A. 
Duncker  och  den  ryske  majoren,  som 
anförde  mot  honom  nska  trupperna  vid 
Hörnefors  år  1809,  der  de  båda  stu- 

pade. På  kyrkogårdens  norra  sida,  der 
eljest  raissdådare  pläga  begrafvas,  tinner 

man  äfven  provincial-läkaren  Nätzins  dot- 
ters graf,  efter  hennes  eget  val;  hon 

var  utmärkt  genom  sitt  snille  och  mu- 
sikaliska kunskaper.  Af  byggnader  må 

vidare  anföras:  Länsresidenset,  Råd- 

huset, Högre  elementarläroverkets  bygg- 
nad (från  1863),  läroverket  besökes  af 

175  lärjungar;  Länslaz  ar  ettet  och  FäJi- 
gelset;  Theaterhus.  —  Staden  har  spar- 

bank sedau  1854,  saltupplag,  telegraf, 

postinrättning,  fattig- och  enkhus, packhus 
m.  m.,  samt  sedan  1865  Westerbottens 

enskilda  bank.  All  fast  egendom  taxe- 
rades år  1863  till  1,526,000  rdr  rmt; 

allmänna  bevillningen  uppgick  till  5,255 
rdr.  Ar  1847  räknade  staden  1,544 
invånare,  år  1856  blott  1,479,  men  år 
1865  hade  antalet  uppgått  till  2,130; 
de  lefva  hufvudsakligen  af  handel,  som 
idkas  af  några  och  40  handlande,  af 

jordbruk,  med  en  egorymd,  som  upp- 

gifves  olika  från  1,633"  till  1,984  tid, samt  af  sjöfart  raed  c:a  44  egna  fartyg 

(i  synnerhet    under    Krim-kriget  idkade 

staden  stark  sjöfart);  exporten  utgöres 

af  "bräder,  bjelkar,  tjära,  smör,  talg,  trän, 
näfver,  lax,  sik,  renhudar:  importen 
består  af  spannmål,  segelduk,  salt,  hampa, 
viner,  kläde,  tobak  etc.;  handeln  med 
fogel  är  liflig;  tulluppbörden,  som  år 
1847  var  6,068  rdr  bko,  hade  år  1854 
stigit  till  62,713  rdr  bko,  men  år  1857 
åter  nedgått  till  6,857  rdr,  deremot  år 

1863  uppgått  till  53.500  rdr  rmt.  Af 
stadens  8  fabriker  må  nämnas  1  bok- 

tryckeri, 1  urfabrik,  baijerskt  ölbryggeri 
m.  m.;  flera  små  skeppsvarf  äro  anlagda 
å  elfvens  södra  strand.  Handtverk  ut- 
öfvas  af  några  och  30  mästare,  samt  af 

omkring  40,  som  utöfva  det  till  sjelf- 
försörjuing.  Helsovården  l)esörjes  at  en 

stadsläkare;  en  provincial-  och  en  häst- 
läkare äro  ih&n  här  bosatta.  Vid  elf- 

stranden  finnes  en  helsobrunn  och  på 
holmen  i  elfven,  kallad  On,  mineral- 
haltig  källa.  Staden  hörer  till  4:de  klas- 

sens städer  och  har  i  vapnet  3  ren- 
hufvuden  ;  utgör  med  landsförsamlingen 
ett  regalt  pastorat  inom  Hernösands 
stift,  24y5(  mil  från  stiftsstaden,  med 

147.'j,lif  mtl  och  en  befolkning  af  cirka 
12,775  invånare.  —  Hörande  stadens 
sköflande  af  fienden  må  till  sist  följa  en 

hittills  otryckt  anteckning,  gjord  af  pro- 
sten Nils  Grubbe  och  som  är  förvarad 

i  Ume  landskyrkas  arkiv.  Den  18  Sept. 
1714,  kl.  1  e.  m.,  aukommo  omkring 
600  ryske  soldater,  anförda  af  en  oölcer 
Golowin,  livilka.  sedan  kaptenen  vid 
Westerbottens  regimente,  Salomon  Bolra, 

med  450  rekryter  och  150  bönder  un- 
der sitt  befäl,  tagit  flykten,  plundrade 

kyrkan  och  staden,  hvarefter  de  kl.  9 
e.  m.  antände  densamma  och,  sedan  de 

äfven  uppbränt  åtskilliga  fartyg,  aftågade 
kl.  2  på  natten.  I  Jan.  1719  kommo 
åter  ryske  kosacker  hit  öfver  Qvarken 
och  spolierade  hvad  de  funno.  Sistn.  år 
i  Sept.  gjorde  de  äfven  2:ne  besök.  Vid 
det  ena  mötte  de  något  motstånd  af 
bönderna,  dervid  en  länsman  Olofsson 

i  llöbäck ,  deras  anförare,  blef  död- 
skjuten.  Sednare  gången  återvände  de 
i  Tafle  by,  %  mil  norr  om  staden, 
emedan  de  tingo  höra  att  finska  ryttare 
här  voro  förlagda.  Lördagen  den  21 
Maj  1720  inföllo  från  Österbotten  10,000 
Ryssar,  hvilka  följande  dagen  uppbrände 

helu  staden  samt    vid  landskyrkan,  der- 
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varande  kyrkostad  och  prestgård  och 
alla  inom  2  mils  afstaud  derifrån  be- 

lägna bondgårdar,  undantagande  i  Stock- 
sjö och  Tjölamarks  byar,  hvilken  sist- 

nämnda manneligen  försvarades  af  IJme 
kompani  under  befäl  af  kapteu  von 
Schoten. 

Ume,  Umeå,  fordom  Urna,  Umes  och 
Ymesland,  landsförsamling,  hörande  i 
kameralt  och  administrativt  hänseende 

till  Westerbottens  läns  första  fögderi, 

i  judicielt  till  Westerbottens  södra  dom- 
saga, i  bergstatistiskt  hänseende  till  l:a 

bergmästaredömet,  samt  i  ecklesiastikt 
till  Westerbottens  första  kontrakt  och 

Hernösands  stift;  gränsar  i  norr  till 
Degerfors  socken,  i  söder  till  Bottniska 
viken  ccli  den  del  deraf,  som  bär  namn 
af  Vestra  Qvarken,  omfattar  pä  en  längd 
af  120,000  alnar  och  bredd  af  65,000 
alnar,  en  areal  af  255,2 14^^  tid,  hvaraf 
26,126  tid  inegor,  skog  och  betesmark 

221,574%.^  tid,  samt  oafvittrad  krono- 
allmänning  28,500  tid,  Ume  stad  upp- 

tager 1,633  tid.  Hemmantalet  är  162,Ji] 

mtl,  bebodda  af  öfver  10,645  inbyg- 
gare (år  1865).  Den  nedersta  eller 

mot  hafvet  angränsande  delen  har  jemn, 
slät  mark,  betydlig  skog,  särdeles  kring 
staden  och  Eödbäcks  by.  som  är  den 
största  och  folkrikaste;  öfra  delen  är 

en  skogsbygd,  genomskuren  af  ett  stör- 
re antal  sjöar,  floder  och  vattendrag, 

hvaraf,  utom  den  stora  Urnan,  Hörneå, 
Sminjöleå,  Medierstån,  Norrmjöle  och 

Ströms  åar  samt  Tafieån,  Bjen-  och 
Tafvelsjöarne  äro  de  största.  Mellan 

Hxiddings-  och  Tafvelsjöarne  framstiyker 
en  sandås,  hvari  sanden  af  qvarts-  och 
fältspatskorn  är  hopgyttrad  med  röd 

jernockra.  I  Svartmyrbcrget  har  hälle- 
arten, som  är  glimpjerskifier  blandad 

med  blyerts  och  ljus  svafvelkis  med 
starka  rostvittringar,  gifvit  anledning  till 
malmsökande.  Mineralkällor  finnas  flera, 

hvaraf  den  märkligaste  på  stranden  af 
Ön,  upptogs  1767.  En  ej  ringa  del 
af  socknens  område  utgöres  af  till  od- 

ling odugliga  sandhedar,  moras  och 
hårdt  stenbunden  mark.  Jordmånen  be- 

står mest  af  sand  och  sandblandad  mo- 

jord,  i  allmänhet  mager  på  högländig 
mark.  Några  byar  vid  elfvarne  och  de 

större  vattnen  hafva  bördigare  och  ler- 
blandad  jord.  I  sednare  tider  har  mån- 
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genstädes  myrodling,  medelst  kyttning 
efter  finsk  raethod,  kommit  i  bruk.  — 
En  resande  söderlänning,  som  färdats 

öfver  Helsinge,  Medelpads  och  Wester- 
Norrlands  höga  bergssträckor,  öfverraskas 
alltid  angenämt,  då  han,  vid  passerandet 
af  Westerbottens  gräns,  genast  finner 
en  jemn  och  förträfTlig  väg  framför  sig, 

som,  följande  hafskustenskrökniiigar.  öpp- 
nar stundom  utsigt  till  hafvet.  Vägen 

uppefter  Ume  elf  erbjuder  rik  omvex- 
ling  på  naturföremål,  litet  emellan  röd- 

målade bostäder,  verk  och  inrättnin- 
gar, deribland  sågverk,  jern-  och  glasbruk, 

ångbränneri  och  ölbryggeri,  äfven  skönjer 
man  mångenstädes  bevis  på  berömlig 
odlingsflit  och  spår  hos  allmogen  af 
vaknande  skönhetssinne.  Utanför  kusten 

ligga  en  mängd  öar  och  holmar,  bil- 
dande några  hamnar,  deribland  Bred- 

skärs lotsplats.  Utom  åkerbruk  och  bo- 
skapsskötsel idkas  brädsågning,  tjäru- 

bränning,  djurfångst,  fiske  och  skälskyt- 

teri,  tegeltillverkning,  f(")r  öfrigt  är  all- 
mogen fallen  (or  handaslöjder,  och  soc- 

kenhandtverkare  finnas  i  de  flesta  yrken. 

Hufvudsädet  är  6-radigt  korn,  lin  odlas 
allmänt,  humla  till  husbehof.  Här  be- 

gagnas följande  slags  vexelbruk:  utväxta 
lindor  uppristas,  trädas  och  besås  sedan 
pä  gödning  några  år,  hvarefter  de  åter 
igeuläggas  på  foderväxt  och  öfverlemnas 
åt  egen  alstringskraft.  I  anseende  till 

åkerjordens  i  allmänhet  magra  beskaf- 
fenhet, måste  den  öppna  åkern  årligen 

gödas  och  gifver  sällan  öfver  4:de  eller 
5:te  kornet.  Den  äldsta  här  anlagda 

trädgård,  planterad  på  landshöfd.  baron 
Gyllengrips  ladugård  Gran,  är  nu  mer 
efter  gårdens  bortarrende  förstörd,  och 
hos  allmogen  ser  man  endast  ett  och 

annat  löftröd  planteradt  till  gårdspryd- 
nad samt  någon  köksväxt  odlad.  Skogen 

är  hårdt  medtagen.  Taxeringsvärdet  är 
4,903,770  rdr,  hvaraf  881,000  rdr  för 
Hörnefors  jernbruk,  sågverken  Baggböle, 
med  16  ramar,  Norrfors,  FäUforsså  och 
Hörnefors  samt  Strömsbäcks  glasbruk, 
Sandviks  ångsåg,  Holmsimds  lastageplats, 

Ersmarks,  Grisbacka,  Sandbäckens  tull- 

mjölqvarnar.  Kyikan,  belägen  "',  j(,  mil 
från  staden,  uppbyggd  på  1500-talet, 
är  74V2  alnar  lång,  26 V. 1  alnar  bred, 
försedd  med  tegelhvalf  i  4  afdelningar, 
har    orgelverk    sedan    år    1844  med   16 

24 
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stämmor.  Socknen  är  ett  regalt  gäll  af 
l:sta  klassen,  hvarunder  Ume  stad  samt 
bruksförsamlingarne  vid  Hörnefors  och 
Strömbäck  Ivda ;  sedan  1863  äro  ka- 
peller  uppförda  vid  Holmsund  och  i 
Säfvar.  Tillförne  ha  jemväl  andra  lilial- 
försaralingar  tillhört  denna  socken,  så 
som  Deger/ors,  Sä/var  och  Wännäs 
pastorat,  ännu  längre  tillbaka  omfattade 
pastoratet  äfven  hela  Ume  lappmark. 

I  kyrkan  märkes  en  graf  öfver  den  här- 
städes  allmänt  aktade  landshöfd.  Gabr. 

Gyllengrip.  Sockenbibliothek  finnes;  fat- 
tigvården har  en  betydlig  donation.  Sock- 

nen har  liäradshäkte  och  tingshus  samt 
utgör  med  IVäntiäs  och  Kiäfvar  ett 
härad.  Barnundervisningen  sker  i  en 
fast  och  två  ambulatoriska  skolor.  Back- 
böle  by  är  erkebiskop  Petrus  Kenicii 
födelseort,  der  hans  fader,  Rörik  Olsson 

af  Bureslägten,  var  en  birkekarl,  lik- 
tydigt med  nuvarande  köpman.  I  Umeå 

kyrkoby  tillfångatog  general  Lefrén  är 

1809  en  rysk  oölcer  med  35  man.  — 
Utom  förutnämnda  större  verk  må  af 

gårdar  nämnas:  Chefs-bostället  IV32  ™tl 
Böle,  majors-bost.  ̂ \  mtl  Hedlunda, 
kompanichefens  ^/jg  mtl  Aa^la  och  re- 
regeraentsskrifvarens  '/^  mtl  Hartviks- 
gård;  J;!  mil  kyrkoherde-bostället,  Vs-. 
mtl  komminister-,  fS^  mtl  klockare-bost. 
Byar:  AUjern,  Djupbäcken,  Degernäs,  Djek- 
neböle,  Obbola  (Abordsön),  Stöcke,  Stöck- 
sjön.  Ström,  Stugunäs,  Sörböle,  Ham- 

martorp, Hösjön,  Kasamark,  Westerteg 
och  Österteg,  Klabböle,  Norrfors,  Strand, 
alla  i  .södra  delen:  Röda,  Tafvelsjön, 
Westerhiske,  Grubbe,  familjen  Grubbes 

stamort.  Ytter-  och  Innertafie  i  norra 
bygden. 

Ume-elf,  en  af  Skandinaviska  half- 
öns  betydligaste  strömmar,  nedflyter  från 
Ume  lappmark  i  tvenne  hufvudgrenar, 
Urnan  och  Windeln.  Den  förra  kom- 

mer från  Umejaur  vid  Skantivarifjellen 
under  riksgränsen,  går  derifrån  igenom 
Mojsockjaur  och  Lajsotjaur,  tillökt  af 
Tärnaån,  till  Kentajaur.  Tärna  kapell, 
och  har  utlopp  i  Gardikjaur,  hvarifrån 
elfven  vidare  går  genom  Gratian  till 

3tora  Urnan,  som  iir  6'/2  mil  lång, 
fortsätter  derifrån  till  Lycksele  kyrka, 
under  hvilken  sträcka  af  28  mil  den 

utmärker  sig  genom  ett  stillare  vatten- 
drag än  annorstädes  i  Lappmarken,  och 

deraf  23  mil  kunna  befaras  med  båt,  men 
gör  i  närheten  af  Degerfors  betydliga 

fall,  äfvensom  vid  Norrfors  och  Söder- 
fors, vid  hvilket  sednare  ställe  llyssarne 

år  1809  hindrades  af  det  våldsamma 

strömdraget  att  öfverföra  sina  kanoner; 
det  märkvärdigaste  fallet  gör  dock  elfven 
i  Wännäs  socken,  der  den  är  hopträngd 

mellan  2:ne  bergshöjder  vid  ,byn  Fåll- 
fors,  hvarest  fallet  ock  kallas  Fällforssen, 
det  består  af  tre  särskilda  strömfall,  der 

elfvens  väldiga  vattenmassa  med  förfär- 
ligt dån  nedstörtar  öfver  branta  klippor. 

Af  Schubert  anses  denna  vattenmassa 

betydligare  än  Rhenflodens  ryktbara  fall 
nära  Schaffhausen  vid  Laufen.  Laxen 

upptränger  ej  längre  än  till  dessa  fall, 
men  ofvanför  är  elfven  rik  på  annan 
fisk.  Vid  forssens  slut  vidtager  en  vac- 

ker skogsstrand.  En  qvart  mil  i  öster 
från  Wännäs  kyrka  förenar  elfven  sig 
med  den  andra  hufvudgrenen  Windeln 
och  hastar  derefter,  under  gemensamma 
namnet  Ume  elf  mot  hafvet,  och,  sedan 

hon  mottagit  Piparbölesjöns  utlopp  Tvär- 
ån,  faller,  1  mil  längre  ned  i  den  af 
Obbola  (Abordsön)  delade  Umefjärdens 
vik,  som  kallas  Qvarken.  Vattendragets 
längd  är  38  mil,  djupet  3  ä  4  famnar. 
Vanligen  flödar  elfven  3  gånger  om 
året:  först  om  våren  vid  islossningen 
inträflfar  hemfloden,  midsommartiden  kom- 

mer fjellfloden,  och  om  hösten  flödar 
elfven  åter,    kort  före    dess  tillfrysande. 

—  Såsom  tillägg  till  artikeln  om  L'me elf  få  vi  lemna  nedanstående  beskrif- 
ning  om  den  i  våra  dagar  anlagda  bron 
öfver  elfven,  då  den  utgör  ett  af  nyare 
tidens  mera  storartade  allmänna  arbeten 
här  i  landet: 

Denna  bro  öfvergår  Umeån  strax 
ofvan  staden  af  samma  namn.  Elfven 

är  på  detta  ställe  omkring  1,000  fot 

bred  och  djupt  nerskuren  uti  den  om- 
gifvande  lö.«a  sandslätten.  Vattendjupet 
är  till  och  med  27  fot  och  botten  be- 

stående af  fin  sand,  som   vid   vårflödena 

—  då  strömhastigheten  är  betydlig  och 
vattnet  lärer  kunna  stiga  till  och  med 

15  fot  öfver  sitt  lägsta  stånd  —  årligen 
förändras.  Bron,  som  tillsammans  med 

landTästena  är  1,020  fot  lång,  är  in- 
delad i  10  spann,  hvaraf  2:ne  när- 

mast stränderna  med  80  fot  och  de 
öfriga  8  med   100  fots  frisväfvande  vidd 
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mellan  stödpunkterna.  Körbanan  ligger 
till  följd  af  de  höga  elfbräddarne  22 
fot  ofvan  vattenytan.  Brobyggnaden  är 

grundad  på  pälar,  hvaraf  108  st.  blif- 
vit  nedfilagna  under  hvardera  landfästet 
oc!i  56  under  hvardera  af  de  9  rnel- 

lai:p;.lnnie  —  en  stor  del  af  pälarne 
under  pelarne  hafva  i  anseende  till  det 
betydliga  djupet  till  fast  botten  måst 

skarfvas.  Ofvanuppå  pålarne,  som  af- 
skurits  2  fot  under  lägsta  vattenytan, 
hvilar  raurarbetet  af  väl  tuktad  granit 
med  fiuhuggna  listverk,  sammansatt  af 
de  gröfsta  block  som  kunnat  framforslas. 
Mellaupelarne,  som  ligga  hitt  i  elfven 
utsatte  för  all  strömmens  våldsamhet 

och  stötar  af  timmerflottor  och  is,  ut- 
göra sä  godt  som  ett  stycke,  och  äro 

derjemte  för  att  göra  minsta  motstånd 
konstruerade  ovanligt  smala,  eller  med 

endast  6,.5  fots  bredd.  Brons  öfverbygg- 
nad  består  hufvudsakligen  af  trä,  som 

medelst  gjutna  »skon»  och  andra  jern- 
beslag  i  alla  fogningar  och  stödpunkter 
samt  bultar  blifvit  sammansatt  till  en  en- 

kel och  billig,  men  som  pröfningarne visat 
särdeles  stark  och  elastisk  konstruktion. 

Umeå  bro  är  således  den  största  i 

landet;  såsom  jemförelse  kan  anföras 
att  den  är  nära  dubbelt  så  läng  och  hög 
som  Skeppsholrasbron.  Kostnaden  för 

sjelfva  bron,  utom  de  till  densamma  le- 
dande nya  vägar,  uppgår  till  omkring 

115,000  rdr  rmt,  och  utgör  arbetet  i 
sin  helhet  både  i  tekniskt  hänseende, 

prydlighet  och,  om  man  tager  i  betrak- 
tande ortens  tillgångar,  ett  af  de  mest 

storartade  företag  i  riket. 
Umeå  och  Windelelfdalen  innefattar 

336  sv.  qvadratmil,  ungefär  samma  vidd 

som  republiken  Schweiz.  I  söder  be- 
gränsas denna  dal  genom  Gardek-,  Lyck- 

sele- och  Stött ingsfjellen. 
XTiiden,  sjö  i  Westergötland  ochWads- 

bo  härad  af  Skaraborgs  län,  sträcker  sig 
från  Edsån,  som  i  söder  deri  utfaller, 
utmed  Tiveden,  allt  till  Undenebotten 

i  norr,  der  han  bildar  en  läng  vik  mel- 
lan Tiveds-,  Undenäs-,  Elgarås  och  Fin- 

nerydja-landet;  sjön  uppgifves  hålla  i 
vidd  0,7  qvadratmil  (0,9  enligt  Topogr, 
uppgifter  år  1845)  och  ligga  393,6  fot 
öfver  hafvet;  genom  en  å  afbördar  han 

sig  uti  den  86  fot  lägre  liggande  Wi- 
ken,    och    meddelar    genom    denna   sitt 

vatten  åt  Wettern  och  garanterar  Göta 

kanals  vattenhöjd.  —  Sjön  utraärkes  för 
öfrigt  genom  sitt  stora  djup  af  ända  till 
300  fot  samt  genom  sitt  hastiga  om- 

skiftande från  lugn  till  häftigt  svallande 
vattenyta. 

Undenäs,  konsistorielt  pastorat  af 
2tdra  klassen,  hörande  till  Norra  Wads- 
bo  kontrakt  af  Skara  stift,  utgöres  af 
socknarne  Undenäs  och  Hållna,  med 

50V,B  mtl  (47|^  mtl  efter  Eckl.-matr. 
år  1866),  deraf  1  mtl  prestgård,  '/g  mtl 
klockaregård,  och  en  folkmängd  af  c:a 

5,980  personer;  —  är  det  vidlyftigaste 
inom  Skara  stift,  med  en  areal  af  c:a 

4  qvadratmil.  —  Undenäs,  rnodersocken, 
är  belägen  uti  Norra  Wadsbo  härad 

af  Skaraborgs  län,  3  mil  från  Marie- 

stad och  Askersund,  mellan  sjöarne  "\Vi- ken  och  Unden  samt  Göta  kanal  och 

Wettern,  hvilken  sednare  utgör  östra 
gränsen  från  Igelbäcken  i  norr  ända  till 

Ködesund  i  söder,  der  Carlsborgs  fäst- 
ning är  anlagd;  arealen  uppgifves  med 

fordna  Tiveds  kapell,  som  nu  mer  är 
eget  pastorat,  till  86,600  tid  fast  land 
och  0,212  qv.mil  vatten,  med  42|^  mtl, 

deraf  21^8  skatte,  l^/^  krono,  19'' g 
frälse;  4,990  inb.  på  1,075  hushåll.— 
Landet  utgör  en  ansenlig  skogs-  och 
bergsbygd;  utom  kronoallmänningen  L:a 
Tiveden  finnas  flera  frälse-  och  skatte- 

skogar. De  märkligaste  bergen  och  tillika 
landkänuingar  för  sjöfarande  äro :  Björn- 
kullsbergen,  hvarifrån  man  har  utsigt 
öfver  hela  Tiveden,  Bölskulle)i,  iStora 

Fjellet,  Waberget,  Waleklef,  Högklint, 
Trollkyrka  samt  Stora  Bullerberget,  Hö- 

kaberget med  ett  rum  rymmande  12 
personer  och  B  er  g  vattenberg  et  med  c:a 
4  alnar  hög  och  2  alnar  bred  ur- 

holkning, kallad  jättestol.  På  flera  stäl- 
len finnas  jerumalm,  brunsten  och  man- 

ganoxid. Ifrån  kyrkan  å  andra  sidan 
af  Wiken,  börjar  den  trakt,  som  kallas 
Wika  skogar,  och  innesluter  socknens 
hela  södra  del  samt  sträcker  sig  allt 

intill  sjön  Orlen  inom  Eandsbergs  soc- 
ken. De  förnämsta  hithörande  öar  äro 

Kyrkogårdsön,  så  kallad  deraf  att  alla, 
som  dit  flyktat  undan  Digerdöden,  skola 

der  dödt  och  blifvit  begrafna,  samt  Åx- 
tålsön  (Axtollen).  Utom  förutnämnda 
sjöar  äro  Bottensjön  och  Welen  de  största 
af  det  inom  församlingen  befintliga  stora 
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antalet  vattendrag.  Jordmånen  är  i  all- 
mänhet sko?*-  eller  mojord,  sällan  ren 

lera,  mera  sand;  mossar  och  kärr  äro 

många.  Råg  och  hafra  odlas  mest,  der- 
näst  potates  och  äfven  liu.  Boskaps- 

skötsel och  fiske  hållas  före  att  vara 

mer  lönande  än  åkerbruket.  För  handa- 

slöjder har  folket  stor  fallenhet.  Tax.- 
värdet  är  2,121,400  rdr  rrat.  Kyrkan, 
gammal,  är  byggd  af  timmer.  För  det 
stora  antal  inom  skolålder  varande  barn, 

uppgående  till  1,000,  ansågs  1862  vara 

af  nöden  4  nya  skolor  utom  inom  pa- 
storatet förut  befintliga  5  ambulatoriska. 

Vid  kyrkan  hålles  vanligen  hvarje  vecka 

försäljning  af  spannmål  och  lifsförnö- 
denheter.  Poststatiou  finnes  sedan  1861 

vid  lägenheten  Carlslund. 
Här  märkas  säterierna  Forssvik,  med 

gjuteri  och  jernbruk,  och  Fräckestad 

(Fräkstad).  —  iS'ä«ra5  jernbruk;  Granviks 
och  Igelbäcks  masugnar  (den  sednare  sy- 

nes ligga  inom  Tiveds  sockens  område); 
—  egendomarne  Sannum,  Måsebo  och 
Bölet,  med  bernstensgrufvor;  i  sistn. 
har  dock  raalmfyiidigheteu  så  aftagit, 
att  dessa  grufvor,  förr  leranaude  260 

sicti,  nu  mer  ej  äro  brytvärda.  Björs- 
torp.  Backen,  Näs  och  Perstorp  äro 
hela  frälse-hemraan.  —  Adress:  Mo- 
holm. 

TJndersvik,  annex-socken  till  Arbrä 

pastorat,  är  belägen  uti  Södra  Helsiug- 
iand  af  Gefleborgs  län,  6^,  "^i^  "•  v- 
från  Söderhamn;  areal  23,559  tid  fast 
mark,  0, 119  qvadratrail  vatten;  2rVis 

mtl  skatte,  "',(.  mtl  krono,  bebodda  år 
1865  af  960  inbyggare  på  244  hushåll. 
Jordbruk  och  liusäde  äro  hufvudnäriugar. 
Rörande  kyrkans  uppförande  finnes  en 
sägen,  att  fyra  husfäder,  neml.  Siraeon 
i  Simeå,  Bo  i  Boåker,  Spjute  i  Spjutnäs, 
som  nu  kallas  Kyrkbyn,  samt  Unar  i 
Wiken,  alla  mäkta  förmögna  män,  leds- 

nade vid  den  länga  kyrkvägen  till  Trönö 

och  byggde  sig  derför  egen  kyrka.  — 
Socknen  har  fast  folkskola.  —  Byar: 
Djupa,  Offerbenj,  Löfvik,  Fäliby  med 

qvara  och  sågverk;  Dalsjö  såg;  Frest- 
bordet,  '  j^  mtl.  —  Adress:  Bollnäs  eller 
Ljusdal. 

TJndersåkers  Lappmark,  är  en  ge- 
mensam benämning  för  de  Lappfjell- 

raarker  inom  Jemtland  hvilk.i  tillhöra 

så     väl     Undersåkers     som     närliggande 

socknar  och  bilda  derorakring  en  häst- 
skoformig  ram,  från  Fölinije  och  Hota- 
(jen,  långs  efter  riksgränsen  i  norr  och 
vester,  intill  och  emot  Herjedalen  i  sö- 

der; härinom  äro  källorna  till  Indals- 
elfvens  vestliga  flodgrenar,  Undersåkers 

elf  och  Hjerpeström,  och  på  sockne- 
gränsen, midt  emellan  Kall-  och  Åre- 

sjöarne,  uppstiger,  nära  5,000  fot  öfver 
hafvet,  Jemtlands  högsta  fjellberg,  Åre- 
skutan. 

Lapparnes  områden  i  dessa  fjelltrak- 
ter  äro  väl  nu  genom  afvittring  bestämda 

och  utgöra  en  del,  från  1'/,,  till  3  mil 
bred  och  vid  pass  19  ä  20  mil  lång 

sträckning,  men  besittningsrätten  till  åt- 
skilliga fjellmarker  inom  Undersåkers  och 

Are  socknar  voro  ännu  1854  föremål 
för  tvist,  och  kronomarkerna  i  Kall  ännu 
icke  afrösade  (se  vidare  art.  Åre  8:n). 
Dessa  områden  innefatta  höga  berg  och 
fjell  samt  mellanliggande  dälder,  beväxta 

med  låg  granskog,  fjellbjörk  och  på  så- 
dan mark  vanliga  busk- och  foderväxter; 

dock  äro  fjollen  här  mer  afrundade  och 
dalarne  mindre  djupa,  än  i  de  norra 

Lappmarkerna.  Här  nomadiserande  Lap- 
par, som  flytta  ej  långt  nedom  fjellen 

höra  i  kyrkligt  afseende  till  Undersåker. 

Lapparnes  tillförne  begagnade  renbetes- 
land  nedåt  landsbygden  äro  genom  skogs- 

eldar förstörda,  och  sedan  de  flesta  fiske- 
vattnen nu  mer  tillhöra  Svenskarne  finnas 

här  inga  egentligen  s.  k.  Fiskarelappar. 
På  1850-talet  funnos  endast  4  nybyg- 

gen :  Frankrike  vid  Offerdalsfjellen,  Tef- 
verdalen  och  Enbågen  i  Are  och  Strå- 

dalen i  Kall,  dessa  lifnära  sig  med  bo- 
skapsskötsel. Alla  härvarande  Lappar 

förstå  svenska  språket,  men  deras  lappska 
dialekt  är  så  afvikande  från  Westerbott- 
niska  Lapparnes,  att  lappska  bibeln  och 
andra  andaktsböcker  icke  kunna  begag- 

nas på  detta  språk.  Kopparmalmsanled- 
ningar hafva  väl  blifvit  inmutade  i  Lundö- 

ren, Härängskalet  och  Handöl,  men  föga 
eller  litet  bearbetade,  äfven  tälgstens- 
tillverkningen  vid  Handöl,  ehuru  uråldrig, 

är  ej  särdeles  utvidgad;  silfvermalms- 
anledning  har  varit  inmutad  af  engels- 

män i  fjellet  Glucken  på  Norska  grän- 

sen Syuisahögen,  ett  •V4  rnil  i  vester 
fniii  Hfitidöl  beläget  fjell,  säges  vara 

rikt  på  siillsynta  växter.  Den  största 

och  för  hjuldon,  omkring  1820,  färdig- 
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byggda  vägen  löper  förbi  Undersåker, 

Dufveds  skans,  Stalltjernsstugan,  Med- 
stugan  och  Skalstugan  öfver  Suidfjellet 
till  Suul  i  Norge;  vägen,  hällande  3 
mil  i  längd,  beundras  af  resande  såsom 

en  konstens  seger  öfver  den  vilda  na- 
turen och  gär  vidare  i  rigtning  •  till 

Trondhjem  genom  den  af  Jemtländin- 
gar  mycket  besökta  marknadsplatsen  I^e- 
vanger.  Häröfver  tågade  konung  Olof 
den  Helige,  då  han  gick  att  återeröfra 

sitt  rike.  —  1  fjellen  ha,  ännu  i  sed- 
uare  hälften  af  sistl.  århundrade,  lalko- 
uerare  frau  Tyskland  inställt  sig  lör  att 

fånga  jagtfalkar.  Landet,  som  före  Ros- 
kildska  fredslutet  1658  ömsom  inne- 

hades af  Norge  och  Sverige,  har  genom 

sitt  läge  ofta  varit  blottstäldt  för  härj- 
ningar och  lidanden,  som  åtfölja  ömse- 

sidiga fiendtliga  besök,  hvarom  ock  flera 
ödesbölen  ännu  i  sednare  tider  burit 
vittne. 

Undersåker,  konsistorielt  pastorat 
af  3:dje  klassen,  hörande  till  Jemtlands 
norra  kontrakt  i  Hernösands  stift,  ut- 
göres  af  Undersåker,  Mörsill,  Åre  och 
Kalls  socknar,  med  73  ratl,  bebodda  af 
cirka  5,400  inbyggare  på  en  areal  af 
67,652  qvadrafmil,  hvaraf  7,250  äro  vatten. 
—  Undersåker,  modersocken,  belägen 
uti  Jemtlands  läns  Södra  fögderi,  8  mil 
från  Östersund,  omfattar  på  en  areal  af 

18,822  qvadratmil  13}5nitl,  deraf  11:,',;',V;( 
skatte,  'i\%}il  fcrono,  och  beboddes  1863 
af  något  öfver  1,200  inbyggare.  Den 
bebodda  trakten  är  belägen  omkring 
Ena  elfven;  mot  Herjedalens  gräns  är 

åter  en  vidsträckt  skogsmark.  Närings- 
fångst  äro  åkerbruk  och  boskapsskötsel, 

jagt  och  fiske  idkas  äfven.  Tax.-värdet 
276,400  rdr  rrat.  Undersåkerselfven  bör- 

jar i  Aresjön  och  slutar  utom  Svensta- 
byn  i  sjön  Liten ;  den  har  ett  af  de 
vackraste  vattenfall  i  Sverige,  kalladt 
Helgeforss  eller  Ristaforss.  Kyrkan,  af 
sten,  är  en  af  de  mindre;  på  dess  norra 
sida  äro  större  delen  af  socknens  byar 
belägna;  hon  har  altartafla,  en  gåfva  af 

Pehr  Sabel,  en  man,  som  i  fordna  fej- 
der gjort  sitt  namn  beröradt.  Nyligen  är 

kyrka  uppförd  i  Walbo  by  för  Lapp- 
allmogen  (se  art.  Walbo).  Barnunder- 

visningen bestrides  uti  en  flyttande  skola 
på  3  stationer;  antalet  af  i  skolåldern 

varande  barn  är   198.  Yid  Eggens  gäst- 

gifvaregård  inom  pastoratet  fästes  den 

resandes  uppmärksamhet  på  en  hög  björk- 
bevuxcu  sandås,  der,  af  nuvarande  pro- 
vincialläkaren, en  anläggning  blifvit  gjord, 

som  troligen  är  ensam  i  sitt  slag  i  Sve- 
rige; den  utgöres  af  flera  stycken  ut- 
märkt vackra  stenpelare  ai  högst  betyd- 

lig höjd,  smärta,  fastän  ohuggna,  som 
äro  uppresta  i  en  krets  på  kullen;  på 
en  stenhäll,  formerad  till  sittplats,  är 
skrifvit:  »Sätt  an  deck»  —  ett  Jemt- 

lands uttryck,  som  betyder  »>Sätt  dig». 
Mellan  tvenne  björkar  är  en  tafla  an- 
bragt  med  inskriften:  Johannisro,  1858. 

Blott  detta  i  sitt  slag  egna  museum  ut- 

gör en  profkarta  på  de  i  trakten  be- 
fintliga olika  bergarterna.  Till  forn- 
minnen höra  sägnen  om  ett  fältslag  vid 

Slags-  eller  Lagsån,  der  man  brukat 
endast  stenar,  hvilka  än  skola  ligga  qvar. 
Vid  Hårdsta  boställe  skall  fordom  varit 

kungsgård.  Hjerpe  skans,  befästad  år 
1649  och  1677.  Nyligen  stod  i  tid- 

ningarne att  läsa  om  en  tvekamp  mel- 
lan en  piga  (från  Svensta  här  i  socknen) 

och  en  björn,  dervid  den  modiga  qvin- 
nan  fick  större  delen  af  hufvudskålen 

sönderklöst,  ansigte,  armar  och  händer 
sönderrifna,  men  björnen  måste  gifva 

tappt  sedan  flera  vallhjon  hunnit  an- 
komma, och  loma  af  inåt  skogen;  qvin- 

nan  åter  bär  ända  sedan  blå  och  gula 
märken  efter  striden.  Ett  exempel  på 
hög  ålder  har  äfven  socknen  att  framte 
uti  en  nyligen  afliden  enka  i  Moo,  född 
1773  och  som  haft  11  barn,  76  barn- 

barn, 85   barnbarnsbarn. 

Gårdar:  %  ratl  Prestbordet;  -'i  mtl 
Nyland  är  komminister-bost.;  -/j  ratl 
skatte  Moo  eges  af  kopparverket;  -/g  mtl 
Svensta  är  största"  gården,  som  eges  af 
allmoge.  Stamgärde,  Edsåsen,  Ottsjön 
äro  byar.  Vid  Hjerpen  finnes  tuUqvarn. 
—   Adress:   Östersund. 

TJndersås,  numera  ett  torp  och  la- 
stageplats  vid  Mälaren,  lydande  under 
Ekeby  säteri  i  Ytter-Enhörna  socken  af 
Selebo  härad  och  Nyköpings  län.  Åt- 

skilliga lemnin^r  på  stället  af  forntida 
byggnader  styrka  sägnen,  att  Undersås 
varit  en  herregård,  helst  som  det  äfven 

på  äldre  kartor  är  upptaget  såsom  sä- 
teri. Det  berättas,  att  »drottning  Kerstin» 

bott  härstädes;  förmodligen  hänsyftas 
härmed  på  kon.   Carl   IX:s   gemål,    som 



190 I II  deras. iJDiiarvil. 

hade  hela  Enhörna  socken  till  sitt  lif- 
geding,  enär  för  öfrigt  ingen  särskild 
egare   uppgifves  för  Undersås. 

Underås,  ett  mtl  skatte  uti  Orgryte 
socken  af  Säfvedals  härad  och  Göteborgs 
län,  utgör  tillsammans  med  1  mtl  sk. 

Öfverås,  ̂ /go  mtl  Böö,  '/j  rati  Gärda, 
en  egendom,  tillhörig  grossbandi.  C.  D. 
Lundström,  samt  är  ensamt  taxeradt  till 

55,000  rdr;  å  egorna  finnes  en  garfveri- 
fabrik,  tax.  till  60,000  rdr  och  lägen- 

heten Alelund.  —  Socknens  skolhus  är 

uppfördt   härstädes. 
Undstorp,  ett  hälft  mtl  frälse  uti 

Tjellrao  socken,  Finspongaläns  härad  af 
Linköpings  län,  har  lydt  under  Hagevik 
eller  Johannisberg;  testamenterades  år 

1815  af  prosten  Nordvall  till  en  sti- 
pendiifoud   för  studerande. 

Ungskär,  lastas^eplats  och  kusthamn 
i  Westerbottea,  med    10  å    12  fots  djup. 

Ungärdet,  gästgifvaregård  uti  Da- 
larne; skjutsar  till  Transtrand,  i  norr 

\^!^  mil  och  till   Tandö  i  s.  o.  1   d:o. 
Unnaryd,  socken  i  Westbo  härad  af 

Jönköpings  län,  11 'o  ä  12  mil  från 
Wexiö  och  Jönköping,  gränsar  i  norr 
till  Jäluntofta,  i  nordost  till  As  och 
fastlandsdelen  af  Bolmsö  socken,  i  öster 
till  Bolmen,  i  söder  till  Sunnerbo  härad, 

i  vester  till  Femsjö  och  Låugaryd.  Sock- 

nen sträcker  sig  1^,',  mil  i  längd,  l'/, 
i  bredd  och  omfattar  46'/,  ™*^'  deraf 

27V->  äro  skatte,  2'  j,  krono  samtl?'/^ 
frälse,  bebodda  år  1805  af  1,303  per- 

soner, hvilket  antal  1850  växt  till  1,703 
och   1864  till  2,110. 

Socknen  är  alldeles  uppfyld  af  sjöar; 
de  uppgåfvos  år  1759  till  9  större,  30 
mindre  och  12  små;  Bolmen  angränsar 

i  öster  och  Jällunden  i"  nordvest;  af  den 
betydliga  Unneu,  af  hvilken  socknen  torde 
hafva  sitt  namn,  hör  den  nordliga  och 
större  delen  hit.  Ifrån  Jällunden  går 
ett  vattendrag  mot  sydost,  upptager  några 
småsjöars  vatten  och  utfaller  i  Unnen, 

i  hvilken  sjö  äfven  Fjellen  har  sitt  ut- 
lopp. Unnen  aflflyter  sedan  i  Bolmen 

genom  en  å,  som  utgör  gränsen  mot 
Sunnerbo.  På  sydvestra  gränsen  ligger 
bland  andra  Yasjön,  älven  en  af  Unnens 
tillflöden.  I  de  mellan  sjöarne  utbredda 

berg-  och  skogstrakterna  bestar  marken 
hufvudsakligen  af  saiid  eller  sandblandad 
mull.    Ganska  vackra  odlingar  hafva  på 

sednare  tider  blifvit  gjorda.  Folket  är 

i  allmänhet  stilla,  flitigt  och  hushålls- 
aktigt ;  de  flesta  bergade,  »visserligen 

inga  rika,  men  också  få  utfattige.)»  Åker- 
bruk och  skogsafverkning  äro  hufvud- 

näringar.  Endast  de  hemman  som  äro 
belägna  på  landtungan  mellan  Bolmeu 
och  Unnen  hafva  knapp  tillgång  pä  skog 
och  då  ensamt  bok,  björk  och  en ;  i 
öfrigt  är  socknen  skogrik,  men  boken 
saknas  ehuru  den  fordom  bildat  stora 

skogar.  Orsaken  lär  vara  att  allmogen 

ingalunda  bryr  sig  om  de  unga  boktel- 
ningarne  utan  de  förgås  af  vanskötsel. 
Folkundervisningen  bestrides  i  en  fast 
folkskola,  den  s.  k.  Lindeströmska,  grun- 

dad af  kyrkoherden  C.  Lindeström,  död 
1826,  hvilken  dertill  skänkte  hela  sin 
egendom,  samt  i  2  småskolor.  Socknen 
utgör  jemte  annexet  Jäluntofta  ett  kons. 
pastorat  inom  Wexiö  stift,  med  2,520  pers. 
Af  kyrkoherdar  må  nämnas  J.  K.  Eogberg, 

fader  till  utgifvaren  af  »Smålands  be- 
skrifning»,  som  i  många  år  utgjort  enda 

källan  för  allmänhetens  kunskap  om  Kro- 
nobergs och  Jönköpings  län.  Kyrkan 

är  belägen  vid  norra  ändan  af  sjön  Un- 
nen, 1  mil  i  söder  från  annex-kyrkan, 

midt  i  socknen,  nybyggd  1842.  Dep 

gamla  kyrkan  hade  ofta  i  krigstid  blif- 
vit itänd  af  Danskarne,  men  elden  släck- 
tes alltid.  Rörande  fornlemningen  Nej- 

sjö-rem, se  den  art.  —  Bland  gårdar  i 
socknen  må  nämnas:  Prestgården,  1  mtl, 
har  en  vacker  trädgård;  säterierna /T^i^e, 

Järanäs,  Nässja  och  Wallnäs,  innehaf- 
vas  nu  af  bönder;  Gryshult,  7»  uti  ti,  och 

Själsarp,  '.^  mtl,  äro  militite-boställen. 
Vid  den  från  sjön  Unnen  till  Bolmen 
förbiflytande  ån  anlades  för  20  år  sedan 
å  hemmanet  Unneqvarns  egor  ett  fär- 

geri. —  Adress:  Qvarsebo. 

TJnnaryd,  socken  i  Mo  härad  af  Jön- 
köpings län,  omfattar  18,200  tid  och 

157,  mtl,  deraf  1^1^  skatte,  2V4  krono, 
57g  frälse,  hvarjemte  hit  räknas  V|^ 

mtl,  som  i  civilt  hänseende  tillhöra  Ols- 
remma  i  Westergötland.  Landsvägen  från 

Jönköping  till  Halmstad  stryker  midt 

igenom  socknen  från  nordost  mot  syd- 
vest,  följande  Nissaån,  den  s.  k.  »Nissa- 
stigen».  I  dalen  kring  denna  å,  här 

588  par.fot  öfver  hafvet,  är  endast  ma- 
ger sandmo,  som  dock  är  beväxt  med 

skog,  denna  likväl  endast  en  ringa  lam- 
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ning  af  hvad  den  fordom  varit.  Den 
till  .ytterlighet  magra  jordmanen  lemnar 

ej  tillfälle  till  jordbruk  med  någon  för- 
del, men  deremot  gömdos  i  de  täta  och 

mäktiga  furuskogarne  ett  tillräckligt  ka- 
pital för  invånarnes  bergning,  om  de 

hade  blifvit  väl  skötta.  Genom  skogs- 
eldai,  misshushållning,  de  i  sodnare  tider 

anlagda  Wallgårda  och  Unnaryds  jern- 
verk,  ångbrännerier  o.  s.  v.  är  skogen 
nu  mera  så  medtagen,  att  snart  sagdt 
endast  fragraenter  iiterstå  och  pä  de 
härjade  fälten  växer  endast  ljung,  derest 
icke  de  kringgripande  mossarne  taga 
öfverhand.  —  På  nordöstra  gränsen  lig- 

ger socknens  största  sjö,  iSvansjön,  från 
hvilken  den  s.  k.  Svanaän  flyter  mot 
sydvest,  en  lång  sträcka  parallelt  med 
Nissan,  tills  begge  förenas  vid  socknens 

södra  gräns  mot  Örryd.  —  Folknummern, 
som  år  1805  utgjorde  520,  hade  1850 
ökats  till  776,  men  uppgafs  1864  vara 
endast  713.  —  I  ecklesiastikt  afseende 
är  Unnaryd  annex  till  Stengärdshulf. 

Kyrkan,  belägen  3%  mil  s.  v.  från  Jön- 
köping, uppförd  af  furutimmer,  ligger 

på  en  höjd,  till  större  delen  omgifven 
af  furuskogar.  Såsom  en  egendomlighet 
kan  anföras,  att  på  kyrkodörren  är  en 
hästsko  fästad  med  13  söm  till  minne 

deraf,  att  en  dansk  ströfcorps  i  fram- 
farna tider  vid  ett  besök  i  socknen  be- 

gagnat kyrkan  till  stall.  —  Större  egen- 
domar och  anläggningar  inom  socknen 

äro  Unnaryds  masugn  (se  nedan)  i  TJn- 
naryds  by,  hvars  egorymd  är  6,000  tid; 
HökJmlts  säteri,  vackert  belägen  på  en 
hög,  långsträckt  ås  vid  Svansjön  med 
de  bästa  inegor  i  socknen;  Wallgårda, 

se  den   art.  —  Adress:  Jönköping. 

Unnaryd,  gästgifvaregård  i  ofvan- 
beskrifna  socken.     Härifrån  skjutsas  till 
Jära  i  n.  o   2     mil. 

Gjölingstorp  i  vester      .     .     .     l^/g  » 
Örryd  i  s.  v   l'/4  '> 

Unnaryd,  masugn  och  plåtharamare 

i  Unnaryds  socken,  Mo  härad  och  Jön- 
köpings län,  anlagd  1834  nära  intill 

gästgifvaregården  af  dåvarande  egaren 
af  Gyllenfors,  brukspatron  Abjörnsson, 
men  försåldes  sedermera  till  Hamilton- 
ska  slägten,  från  hvilken  den  öfvergått 

till  egaren  af  Hörle  bruk,  grosshandlan- 
den Grönvall  i  Göteborg.  Jerate  1 '  !^ 

mtl    skatte    och    en  till  verket  hörande 

turbinsåg,  hade  egendomen  år  18C3  ett 

taxeringsvärde  af  62,000  rdr.  Vid  mas- 
ugnen har  tillverkats  i  medeltal  åren 

1861 — 63:  4,404  centner  tackjern  af 
Tabergs  samt  någon  Klefva-malra. 

Untra,  gård,  se  art.  om  Söderfors 
socken   och   bruk   i   Uppsala  län. 

Uminge,  socken  i  Uppland,  hörande 
till  Närdinghundra  härad  af  Stockholms 
län,  3  mil  från  adressorten  Norrtelge; 

omfattar  14,973  tid  fast  mark,  0,(H4  qv.- 

mil  vatten,  med  24%  mtl,  deraf  12'/4 
skatte,  1  krono,  15'/;,  friilse.  Socknen, 
som  6r  en  bergländig  skogsmark,  undan- 

tagandes bygden  vid  sjön  Närdingen, 
beboddes  år  1865  af  1,290  inbyggare. 

Nämnda  sjö  mottager  tillflöden  från 
Måss-  och  Frösjöarne  inuti  landet  och 
JTydingeström  från  Edsbo  sockens  sjöar. 
Jordmånen  i  skogsmarken  är  stenbunden 

lera,  annars  sand  och  mojord.  Närin- 
gar äro  åker-,  ängs-,  skogs-  och  bergs- 

bruk, med  tillhörande  binäringar  samt 

något  fiske.  All  fast  egendom  taxera- 
des år  1864  till  813,598  rdr  rmt.  — 

Socknen,  som  1287  förekommer  under 

namnet  llunxingai-  eller  Vnnungahceredh, 
utgör  nu  med  Edsbro  ett  konsistorielt 
pastorat,  med  en  folkmängd  af  3,535 
personer;  det  är  beläget  6  mil  från 
stiftsstaden  Uppsala.  Af  kyrkoherdar 
namnes  Israel  Erici  Acrelius  är  1575, 

en  af  adliga  ätten  Acrels  förfäder.  Kyr- 
kan är  gammal.  Skolhus  finnes.  — 

Här  märkas  Scliebo  jernbruk  och  säteri 
ra.  m.,  med  underlydande,  tillsammans 

10}^!^  mtl,  deraf  iVo  säteri  Kragsta. 

—  Ber  ga  säteri,  med  l'',4  mtl  underl.  — 
Prestgården,  1  mtl.  —  Skottbol,  ̂ U  mtl 
rusth.,  tillhör  Edebo  socken  af  Fröds- 
åkers  härad.  —  Längst  från  kyrkan  be- 

lägna hemman  äro  Godtbol,  V.  Kobol, 
som  lyda  under  Hargs  egendom  i  Hargs 
socken,  och  V.  Myra,  hvardera  på  1 

mils  afstånd.  Ytternäs,  1  mtl,  ̂ /g  mil 
s.  o.  från  kyrkan,  har  samma  egare  som 

Gribby  i  Häfverö  socken.  —  Ropstens 
garfveri;  Bloka  med  gästgifveri.  —  Adr.: 
Norrtelge  och   Schebo. 

Uplo,  sätesgård  i  Elfsborgs  län,  se 
art.  Uplo. 

Uppbo,  by  uti  Stora  Schedvi  socken 
i  Dalarne,  med  gästgifveri  och  handels- 

bodar; skjutsar  till  Strand  i  n.  v.  IV4 

mil;    Hedemora  i  söder  l^j^  d:0;  Säter 



192 
Ipporud. 

Uppgrenna. 
i  s.   v.    1^/^  d:o,    ra.    fl.   (se    vidare    art. 
Schedvi). 

Upperud,  stångjernsbruk,  ligger  uti 
Skålleruds  sockeu  af  Nordals  härad  och 

Elfsborgs  län.  vid  en  vik  af  Hjertrudsim- 
den.  Bruket,  det  största  på  Dal,  skall 
redau  1669  varit  under  anläggning,  men 
dess  första  privilegier  äro  af  d.  26  Nov. 
1674,  då  rådmannen  i  Göteborg,  Paul 
Roches,  .  erhöll  tillstånd  att  anlägga  2 
stångjernshamrar  uti  den  skatteström  han 
här  tillhandlat  sig,  2  mil  från  ett  silfver- 
verk,  som  ansågs  till  följd  af  den  goda 
skogstillgåugen  kunna  ånyo  upptagas 
utan  någon  skada  i  koltägten ;  äfven 
synes  strömmen  haft  godt  laxfiske  och 
liflig  timmerflottning;  ty  den  13  Nov. 

1690  begärde  Bergskollegium  att  lands- 
höfdiugen  ville  tillse,  att  vattentillgången 

derigenom  ej  måtte  minskas.  Före  be- 
rättelsen om  brukets  närvarande  inrätt- 

ningar och  jordegendomar  torde  icke 
vara  ur  vägen  att  meddela  några  korta 
underrättelser  om   dess  egare. 

Bruksanläggarens  dotter,  Brita  Roches, 
blef  gift  1685  med  brukspatronen  på 
Bjurbäcken  i  Wermland  och  Forsbacka 
pa  Dal,  assessorn  Johan  Linroth ;  deras 
dotter,  Anna  Maja,  ingick  äktenskap 
1:0  med  ryttra.  Erik  Simzon,  2:o  1772 
med  lagmannen  i  Halland,  Nils  Stedt, 

och  kom  härigenom  Upperud  till  Lin- 
rothska  och  Stedtska  slägterna,  hvarinora 
det  blef  en  bolagsegendom,  deri  först 

«  .,j:delar  köptes  1810,  sedan-*/\,,  1814 
af  f.  d.  löjtu.,  kararaarh.,  grefve  Arvid 
Posse,  som  blef  disponent.  Han  sålde 
likväl  snart  åter  sin  del,  nemligen  1815 
och  21,  till  sina  bröder  och  svågrar 
samt  moder,  och  företog  en  resa  till 
Italien,  der  han  1817  blef  gift  med 
prinsessan  Kristina,  dotter  af  Lucien 
Bonaparte,  prins  af  Canino;  besökte 
samma  år  om  sommaren  i  sällskap  med 
sin  fru  (från  h vilken  han  dock  snart 

äter  blef  skild)  Upperud  och  Billings- 
fors,  hvarefter  de  återreste  till  Italien, 
och  lärer  Posse  dött  år  1830.  Egare 

till  L'pperud  på  1840-  och  1850-talen 
utgjordes  af  samma  bolag,  som  då  in- 

nehade Billingsfors  bruk  (se  den  art.); 

enligt  tidningsuppgift  skola  Upperuds- 
verken  1859  blifvit  försålda  i  lotter  för 

tillsaramans  307,836  rdr  rmt.  Närva- 
rande  disponenten   är  J.  G.  MöUenhof. 

Bruket  befinnes  på  1840-talet,  efter  att 
åtskilliga  gånger  erhållit  tillökning  i 
sraidet,  haft  vid  5  härdar,  5  stångjerns- 
hararar,  2,800  sktt  privilegieradt  smide; 
på  sednaste  tiden  har  medeltillverknin 

gen  uppgått  till  7,500  centner  stång- 
jern,  174  centner  spik  och  291  centner 

diverse  sraiden,  derjerate  fanns  en  mubb- 
lingsharamare,  2  styckhammare  samt  en 

stor  hammare  för  större  pjeser.  Till  god- 
set höra  vidare  sågverk  och  laxfiske 

(tillsammans  taxerade  till  26,000  rdr) 

samt  en  jordegendora  af  2  ratl  frälse 
No7n'a  och  Södra  Upperud  samt  JJl 
mtl  i  andra,  tillsammans  taxerade  till 

99,500  rdr.  —  Bolaget,  som  drifver 
skeppsfart  med  13  fartyg  på  inrikes  och 
2  skouerter  på  utrikes  ort,  har  äfven 
ett  skeppsbyggeri  vid  den  V2  "lil  fr^^ 

bruket  belägna  Björkön.  "Vid  6  kupol- 
ugnar tillverkas  årligen  för  brukets  räk- 
ning 1,600  storstigar  kol.  Här  har 

äfven  varit  manufakturverk,  privilegieradt 
år  1811,  men  som  blifvit  åter  nedlagdt 
1840.  Rörande  underlydande  hemman 
kan  upplysas,  att  1  mtl  Norra  Upperud 
är  köpt  af  grefve  Lennart  Torstensson, 
och  omfördt  från  skatte  till  frälse  1769; 

pä  detsamma  uppfördes  1782  af  dåva- 
rande egaren,  enligt  vederbörligt  till- 

stånd, en  karaktersbyggnad  i  stället  för 
på  säteriet  Ramsborg;  ett  mtl  Stora 

Upperud  skall  kongl.  rådet  Knut  Posse 
erhållit  af  kronan  i  vederlag  för  andra 
hemman.  Vid  bruket  finnes  sedan  år 

1779  inrättad  en  skola.  —  Adress:  We- 
nersborg. 

Uppemdselfven  afleder  de  många 
och  betydliga  vattnen  från  vestliga  delen 
af  Dals  norra  bergstrakt  till  Weuern 

samt  upptager  med  sitt  flodområde  nästan 
hela  Wedbo  härad  af  Elfsborgs  län  ;  den 
täcker  med  sitt  vatten  en  yta  af  nära 

2,5  qvadratrail;  —  nedersta  fallet  mot 
Wenern  vid  Upperud  är   ISVj  fot  högt. 

Uppgrenna,  by  i  Grenna  socken  af 
Wista  härad  och  Jönköpings  län,  '/^  mil 
norr  om  Grenna  stad;  innefattar  8V2 

mtl  skatte,  1  frälse,  med  c:a  370  in- 
byggare. Här  har  funnits  en  stor  mängd 

griftkullar  och  andra  minnesmärken,  hvil- 
ka  dock  nu  till  största  delen  äro  för- 

störda. Endast  en  ättekulle  är  i  behåll. 

Märkligaste  fornminnet  är  runstenen  JW 
1,202    i   Liljegrens    Runurkunder,    som 
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blifvit  anträffad  pä  dt^t  ställe,  der  det 

lordna  S:t  Hans'  kapell  var  beläget.  Den  i 
närheten  l)etintliga  och  ända  in  i  medlet 

af  17t)U-talet  till  vidskepligt  bruk  be 
gagnade  oiferkällan  är  nu  mer  en  hus- 
hållskälla,  innesluten  af  ett  vaidigt  brunns- 

kar. På  en  bergskli])pa,  172  fot  öfver 
bvn,  ligga  ruinerna  efter  Brahehus  slott. 

—  Ett  och  '  ._,  mti  lyda  under  Wreta- 
holms  säteri. 

Upphärad,  Uphärad,  annex-socken 
till  Komeleds  pastorat,  är  belägen  uti 

Flnndre  härad  af  Elfsborgs  län,  2'^,\  mil 
söder  om  Wenersborg,  l'  4  mil  från 
Lilla  Edet;  areal  9,535  tid  fast  mark 
och  0,017  qv.mil  vatten;  22  mtl  skatte, 
V!^  frälse;  cirka  1,190  inbyggare  på 
275  hushåll.  Socknen,  till  hälften  jeran 
och  till  andra  hälften  bergig,  har  lera 
till  jordmån,  i  sednare  delen  uppblandad 
med  sand;  tillgång  på  skog  god.  På 
östra  gränsen  mot  Lagmansereds  socken 

tillstöter  Wandseryds-sjön.  Tax. värdet 
624,700  rdr.  —  Kyrkan,  invigd  1724. 
ligger  '  4  mil  från  moderkyrkan.  Bland 
byar  och  gårdar  må  nämnas:  1  mtl 
rusthåll  Ödebyn;  Artorp,  Stora  Boda, 

Snartorp,  hvartdera  ett  helt  skatte-hem- 
raan.  I  Helltorpsvik  finnas  några  hus 

och  lägenheter.  —  Adress :  Göteborg  eller 
Lilla  Edet. 

Uppland.  Landskap  i  Svea  rike,  om- 
fattande 1,406,734  tid  fast  mark  och 

1  qvadr.mil  vatten,  gränsar  i  norr  samt 

öster  till  Östersjön,  i  n.  v.  till  Gestrik- 
land,  i  vester  till  Westmanland,  mot 

hvilket  landskap  Säfvaström,  Sagan  eller 

Saxån  utgör  gräns,  i  söder  till  Söder- 
manland och  Mälaren.  En  del  af  grän- 

sen mot  norr  utgöres  af  Dalelfven,  som 

der  har  sitt  utlopp  i  haf\^et.  Af  land- 
skapet lyder  östra  delen,  eller  Eoslagen. 

med  c:a'  208,000  tid  fast  mark  under Stockholms  län,  mellersta  delen  eller 

egentliga  Uppland  under  Lppsala  län, 
med  954,300  tid,  samt  vestra  delen  eller 
Fjerdhuudra,  som  gränsar  till  Saxån  och 
Dalelfven,  med  244,434  tid  under  We- 
steräs  län,  och  hänvisas  rörande  land- 

skapets natur  och  historia  till  nämnda 
läns  artiklar. 

Upplunda  eller  Lunda,  två  mantal 
frälse  uti  Bro  socken  af  Bro  härad  och 

Stockholms  län,  vid  Norrtelje-fjärden ; 
egdes    1685    af    grefve  J.   G.   Stenbock, 

VII. 

af  Gyllenram  1804,  en  Andersson  1849 

med  ''4  mtl  underlydande.  Hemmanet 
som  uppgifves  år  1818  vara  välbebygdt 
och  försedt  med  vackra  trädgårdsanlägg- 

ningar, hade  1863  två  egare  och  ett 
fastighetsvärde  af  32,000  rdr,  inberäknadt 
för  en  tillhörande  qvarn. 

Uppsala.  Denna  Svearikets  urgamla 
huf\udstad  och  sätet  för  vårt  förnämsta 

universitet  är  belägen  7  mil  frän  Stock- 
holm vid  Fyrisån,  som  delar  staden  i 

tvä  hufvuddelar,  Er/entli(/a  staden  och 
Fjerdingen.  Sagan  förtäljer,  att  Odens 
sonson  Yng\e  Frej  flyttade  konungasätet 
från  Sigtuna  till  Gamla  L  ppsala,  och  vi 

hafva  ingen  rättighet  att  tvifla  på  san- 
ningen af  denna  berättelse;  men  ehuru 

orten  åtnjöt  redan  i  hedendomen  stort 

anseende,  så  att  alla  rikets  innebyg- 
gare voro  förpligtade  att  här  infinna 

sig  hvart  9:de  är  till  AUshärjartinget, 
och  till  dess  vidsträckta  handel  kan  slutas 
äfven  af  de  vid  Ultuna  funna  1,000 

skeppsnaglar,  hvilka  utmärka  att  der 
fordom  varit  hamn;  så  kunna  vi  dock 

icke  räkna  det  nuvarande  L^ppsalas  anor 
längre  tillbaka  än  till  1271,  då  det- 

samma började  byggas  med  kon.  Walde- 
mars tillåtelse.  Platsen  hette  förut  Öster 

Aros,  liksom  Westeräs  hette  Vester  Aros 

(ar-os  =  ämynning).  Sjelfva  stadens  namn 
skrefs  fordom  Upsalir,  d.  v.  s.  de  öppna 
eller  höga  salarne,  en  benämning,  som  hade 

afseende  på  det  vid  gamla  Uppsala  be- 
lägna afgudatemplet.  Den  nya  staden 

uppkom,  såsom  många  andra  städer  un- 
der medeltiden,  i  följd  af  domkyrkobygg- 

naden. Erkebiskopssätet  låg  förut  äfven 
i  Gamla  L ppsala;  men  den  24  Januari 
1273  flyttades  detsamma  till  den  nya 
staden,  på  samma  gång  som  S:t  Eriks 
ben  och  en  mängd  andra  reliker  med 

stor  ståt  förflyttades  till  den  nya  kathe- 
dralen.  Efter  denna  tid  har  Uppsala 
varit  skådeplatsen  för  en  stor  del  af  de 
händelser,  som  mäktigast  inverkat  på 
vårt  fosterlands  öden;  af  dessa  vilja  vi 
endast  påminna  om  följande:  Ar  1433 
höU  Engelbrecht  en  riksdag  härstädes, 
då  allmogen  lofvade  att  som  en  man 
motstå  det  danska  förtrycket;  år  1457 
var  det  som  den  krigiske  erkebiskopen 

Jöns  Bengtsson  Oxenstierna  inför  hög- 
altaret i  domkyrkan  klädde  sig  i  i-ust- 

ning  och  svor  att  störta  kon.  Carl  VIII ; 
25 
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Ippsala. på  samma  plats  krönte  samma  djerfva 
prelat  siu  skvddliug  Christian  I  af  01- 
denburg  till  konung;  sju  år  sednare  lät 
denna  konung  med  storm  intaga  Uppsala, 
sköfla  erkebiskopsgårdeu  och  nedbryta 
belastningarna  deromkring.  År  14G8  be- 
mäktigade  sig  marsken  Erik  Carlsson  sta- 

den med  danska  trupper,  men  blef  samma 

år  fördrifven  al"  Sten  Sture.  Gustaf 
Wasa  hade  i  sin  ordning  icke  ringa 

svårighet  att  intaga  och  bibehålla  Upp- 
sala under  befrielsekriget.  Endast  en 

gång  sedermera  har  Uppsala  varit  skå- 
deplatsen för  krigiska  tilldragelser,  näm- 

ligen då  konung  Sigismunds  polska  följe, 
som  vid  denna  konungs  kröning  1594 
slagit  läger  på  Slottsbacken,  af  de  öfver 
Polackernas  öfvermod  retade  borgarne  för- 

jagades, till  minne  hvaraf  ännu  en  del  af 

sandåsen  sydvest  om  staden  kallas  Po- 
lacksbacken. Af  de  mänga  herredagar, 

som  här  hållits,  nämna  vi  endast  Upp- 
sala möte  1593,  som  beseglade  Sveriges 

befrielse  från  påfvedömets  herravälde,  och 
riksdagen  1G54,  då  drottning  Christina 
nedlade  regeringen.  Hvad  som  i  sednare 
århundraden  gifvit  Uppsala  dess  förnämsta 

betydelse  är  universitetet.  Ett  slags  hög- 
skola inrättades  visserligen  redan  af  Erik 

den  Helige  och  Birger  Jarl  i  Gamla  Upp- 
sala; men  ett  egentligt  universitet  stiftades 

först  1476  genom  Sten  Stures  och  är- 
kebiskop Jakob  Ulfssons  försorg  och 

privilegierades  tre  år  sednare  af  påfve 
Sixtus  lY.  Högskolan  hade  sin  plats 
på  den  s.  k.  Studentholmen,  der  akade- 

miens qvarn  nu  ligger,  hvilket  fortfor 
till  1583,  då  Johan  Hl  tog  sig  för  att 
flytta  universitetet  till  Stockholm;  en  åt- 

gärd, som  dock  redan  efter  10  år  måste 
gå  tillbaka,  då  detsamma  inrymdes  i  ett 
hus  söder  om  domkyrkan,  hvilket  seder- 

mera efter  Carl  IX  benämndes  Academia 

Carolina.  Denna  plats  intages  nu  af 
den  trappa,  som  frän  planen  omkring 
kyrkan  leder  ned  tiU  Riddaretorget.  Un- 

der Gustaf  den  Stores  tid  inträdde  en 

blorastringsperiod  för  universitetet,  hvar- 
till  icke  minst  bidrog  den  rika  skänk 
denna  konung  jyorde  af  de  Gustavianska 
arfgodsen.  Universitetet  räknar  för  när- 

varande omkring  80  ordinarie  och  e.  o. 
lärare,  4  exercitiemästare  och  vanligen 
öfver  1,200  studenter. 

Utom  domkyrkan,  väl   bekant  såsom 

ett  af  den  götiska  byggnadskonstens  herr- 
ligaste  alster,  hafva  stadens  förnämsta 
byggnader  ända  till  de  sednaste  åren 
varit  sädana,  som  tillhört  universitetet. 

Den  storartade  kathedralen,  numera  om- 
kring 6  århundrade  gammal,  då  man 

antager,  att  dess  grundläggning  började 

år  1260,  hann  dock  först^  1435  blifva fullständigt  färdig,  men  var  under  bygg- 
nadstiden icke  blott  utsatt  för  eldsvåda, 

utan  nedrasade  till  och  med  en  gång- 
till  största  delen.  Invigdt  med  all  påflig 
prakt  sistnänmda  år,  helgades  templet  åt 
S:t  Erik,  S:t  Laurentius  och  S:t  Olof. 
Den  icke  minsta  prydnaden  utgjordes  af 

de  400  fot  höga  tornen  samt  ett  min- 
dre midt  på  taket,  förutom  åtskilliga 

mindre  tornspiror.  Efter  en  brand  1702, 
h varigenom  tornen  förminskades  till  180 

fots  höjd,  uppsattes  de  nuvarande  lan- 
terninerna,  hvilka  tyvärr  bilda  en  skä- 

rande motsats  till  den  öfriga  byggnads- 
stilen. Invändigt  håller  kyrkan  370  fot 

i  längd,  92  i  höjd  och  128  i  bredd  och 
är  således  den  största  i  Sverige.  Dess 

många  minnen,  det  Gustavianska  graf- 
choret,  S:t  Eriks  skrin,  m.  m.  äro  för  väl 

kända  att  här  behöfva  beskrifvas.  Helga- 
Tre  faldi  gliets  eller  Bondkyrkan  är  be- 

lägen strax  i  söder  om  domkyrkan  och 

tillhör  Helga-Trefaldighets  landsförsam- 
ling, som  här  skjuter  en  smal  kil  in  i 

sjelfva  staden  mellan  Odinslund  och  Södra 
Slottsgatan.  Denna  kyrka  är  så  gammal, 

att  tiden  för  dess  grundläggning  omöj- 
ligt kan  uppgifvas.  Sannolikt  var  det  i 

denna  kyrka  Erik  IX  afvaktade  messans 
slut,  innan  han  gick  ut  för  att  strida 

och  falla  för  den  danska  konungen  Hen- 
rik Skatelers  och  hans  son  Magnus  hand. 

Slottet  är,  som  bekant,  till  sitt  yttre  i 
sjelfva  verket  en  ful  byggnad,  och  det 
inre  är  ännu  till  största  delen  oinredt 
och  torde  väl  så  fä  förblifva;  men  dess 

läge  är  det  herrligaste  man  kan  söka, 

der  det  reser  sig  på  landhöjden,  domi- 
nerande hela  Upplandsslätten.  Det  grund- 

lades år  1548  af  Gustaf  I  och  var  ur- 
sprungligen ämnadt  till  ett  fäste,  ej  mot 

utländska  fiender,  utan  mot  de  hittills 

så  mäktige  erkebiskoparne.  Här  föröf- 
vades  de  gräsliga  Sturemorden,  dels  i  en 

träbyggning,  som  nu  för  länge  sedan  är 
nedrifven,  dels  i  ett  stort  hvalf  vid  den 

port,  som  leder  åt  Flottsuud,  och  dels  i 
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rårigrummen  under  fästet  »Styrbiskop». 
Förstördt  genom  den  storn  eldsvådan 

1702,  lAg  slottet  öde,  tills  det  1744  ge- 
nom dåvarande  kronprinsen  Adolf  Fre- 
driks försorg  återställdes.  Södra  tornet 

uppfördes  först  åren  1815—1820.  På 
slottets  borggård  är  rest  en  bröstbild  af 
Gustff  T,  uppburen  af  fyra  kanoner  på 
en  fotställning  af  granit.  Slottet  är  bo- 

ställe för  konungens  befallningsliafvande 
i  Uppsala  län.  Giistaviannvi,  vester  om 
dorakyrkan,  uppfördes  år  1622  på  Gustaf 
Adolfs  befallning,  innehåller  numera  uni- 

versitetets tafvelgalleri  och  mtiseum  samt 
två  föreläsningssalar,  af  livilka  den  större 
begagnad  såsom  studentcorpsens  allmänna 
mötessal.  Carolina  Rediviva,  beläget  ne- 

danför slottet  på  den  s.  k.  Carolina- 
backen, midt  framför  Drottninggatan, 

eger  ett  ganska  dominerande  läge  och 
synes  vida  omkring  Upplandsslätten  jenite 
slottet  och  domkyrkan,  men  är  uppfördt 
i  en  smaklös  stil.  Det  grundlades  af 
Carl  Johan  år  1819  och  upptages  af  det 
akademiska  bibliothcket,  det  förnämsta 
offentliga  svenska,  med  öfver  130,000 
böcker  och  7,000  handskrifter;  hufvud- 
sakligen  grundadt  genom  åtskilliga  klo- 

sters bokförråder,  räknar  det  sin  egent- 
liga betydenhet  från  år  1621,  då  Gustaf 

II  Adolf  lät  föra  de  sista  spillrorna  af 
de  medeltidsbibliotheker,  som  förvarats  i 

Stockholm,  till  Uppsala.  Den  vackra 
och  väl  ordnade  botaniska  trädgården, 

sydvest  om  staden  nedanför  slottet,  in- 
rymmer sedan  början  af  detta  århundra- 

de ett  större  stenhus  med  orangeri,  bo- 
ställsrum för  Hist.  Nat.  professorn,  ett 

ej  begagnadt  aiulitorium,prydt  med  Linnés 
staty  af  Byström,  naturaliekabinettet  m.  m. 
Nya  Laboratorium  Chemicum,  en  stor 
palatslik  byggnad,  är  uppförd  i  sednare 
åren  midt  emot  Carolina  Rediviva,  skild 

derifrån  genom  engelska  eller  Carolina- 
parken, i  hvars  midt  år  1853  restes  en 

en  byst  af  konung  Carl  Johan,  modelle- 
rad af  Fogelberg.  Stallmästaregården, 

en  låg  byggnad  med  två  långa  flyglar, 
som  innehåller  lokaler  för  akademiens 

stallmästare,  fäktmästare  ra.  fl.,  är  upp- 
förd på  samma  plats,  der  förd  na  erke- 

biskopshuset  var  beläget.  Erkebiskops- 
huset  vid  Odinslund  intar  samma  plats 
som  fordom  den  s.  k.  probstegården.  Här 
utanför  reser  sig  i  Odinsluud  en  hög 
obelisk  med   inskrift:    »At   Gustaf  Adolf 

den  Store  i  Svenska  folkets  namn  al 

Carl  XIV  Johan,  1832"  Observatoriuni, 

anlagdt  på  1840-talet  nordväst  om  sta- 
den, utanför  Fjerdingstullen,  innehåller 

auditorium,  bibliothek  ra.  m.  Slutligen 
må  nämnas  det  N>/a  sjukhuset  nedanför 
Slottsbacken  emot  ån,  uppfördtåren  1863 

—  65.  De  öfriga  akademien  tillhörande 
husen  äro  af  mindre  betydenhet.  Aka- 
tlemiens  egendom  utgöres  af  11  stenhus 
i  staden,  flera  tomter,  akademiqvarnen 
med  12  par  stenar  i  Fyrisån  jcmte  fiske, 

386%  .fntl  i  Uppsala,  Stockholms,  We- 
steräs,  Örebro  och  Gefleborgs  län,  5  såg- 
oeh  7  mjölqvarnar,  1  tegelbruk,  254  tid 
stadsjord,  kronotionde  af  18  socknar  samt 
Sätra  brunn  vid  Sala.  Dessutom  äro 

under  akademiens  vård  ställda  33%  ̂ ^^ 

och  åtskilliga  kapitaler.  Flera  af  student- 
eorpseti.s  nationer  hafva  egna  nationshus, 

såsom  Stockholms,  Upplands,  Westman- 
lands  och  Dala,  Göteborgs  och  Ostgöta, 

det  sistnämnda  beläget  i  den  gamla  bo- 
taniska trädgården,  Olof  Rudbecks  och 

Linnés  skapelse.  Under  det  sednaste  år- 
tiondet har  staden  dessutom  blifvit  prydd 

med  många  ganska  ansenliga  stenhus,  till- 
hörande enskilde,  och  som  deras  antal  för 

hvarje  år  tilltager,  och  här  linnes  en  ovanlig 
rikedom  på  vackra  promenadplatser,  såsom 
botaniska  trädgården,  Carolinaparken, 
kyrkogården,  Odinslund,  Slottsparken  och 
Slottsbacken,  den  s.  k.  Strömparterren  nere 
vid  ån  midt  emot  ångbåtarnas  landnings- 

brygga, så  kan  man  med  skäl  påstå,  att 
Uppsala  är  en  bland  Sveriges  vackraste 
landsortsstäder.  Ofvanför  den  sistnämnda 

promenadplatsen  har  man  ämnat  förlägga 
universitetets blifvande  föreningsbyggning. 

Staden,  som  tillhör  2:dra  klassens 
städer,  hade  1785  en  folkmängd  af  4,087 
personer,  hvilket  antal  1800  stigit  till 
5,105  och  1825  åter  nedgått  till  4,420; 
det  hade  1860  ånyo  stigit  till  8,459  och 
uppgafs  d.  1  Jan.  1866  till  10,250.  Under 
år  1858  led  folkmängden  en  förminskning 

genom  den  då  härstädes  härjande  chole- 
ran,  som  bortryckte  öfver  500  personer. 
Stadens  egoområde  utgör  3,220  tunni, 
25,3  kpl.,  hvaraf  218  tid  2,7  kpl  äro 
stadsplan.  Staden  har  borgmästare  och 
fullständig  magistrat,  men  otillräcklig 

polisstyrka.  Den  delas  i  tre  rotar:  Kungs- 
ängs-, Svartbäcks  och  Fjerdingsrotarne, 

har  544  hustomter,  5  torg  och  genom- 
strykes  af  21  gator,  10  gränder,  de  flesta 
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särdeles    illa,    några    alldeles    icke    sten- 
satta;   fyra    broar,    Jeriil)ron,    Dorabron, 

Nybron  och    Islanclsbron  samt  en   spånjic 
leda    öfver    Fyrisån.      All    fast    egendom 
taxerades    1863    till   9,307,592  rdr  rmt, 
derat    öfver    1    million    för    allmänn.   Va 
million  för  statens.    Bevillningen  för  alla 

tre  art.   uppgick  till  20.000  rdr.    Närin- 
gar äro  de  för  uppstäder  vanliga,  handel, 

som  idkas  af  54  handlande ;  haudtverkerier, 
med  170 mästare, 420  gesälleroch  lärlingar, 
utom  I25s  k.sjelfförsörjare;  fabriker  (redan 
1612  och    1613  omtalas  klädesfabrik  och 

pappersbruk,    sedermera    nedlagda) ;   sjö- 
fart på  Mälaren    med   några  smärre  far- 

koster,   fem    ångfartyg    och    en  ångslup, 
hvilket  antal   lärer  redan  detta  år  (1866) 

undergå    minskning,    sedan    Uppsala  ge- 
nom   jernväg    vunnit    en    lättare  förbin- 
delse   med    hufvudstaden.      Stationshuset, 

uppfördt    1865,    är    en    utmärkt  'vacker 
byggnad  af  sten  i  holländsk  renaissance- 
stil,   187  fot  lång;  dess  största  bredd  är 
42    fot.      Dermed    är    sammanbyggd    en 
banhall,    som    inrymmer  3  spär    och  har 
en  längd  af  274  fot.    GoJsraagazinet  är 
150    fot    långt;    42    fot    bredt.     Mellan 
detta  och  ett    lokoraotivstall   är  bygd  en 

450  fot  läng  lastkaj.     Uppsala  stations- 
plan  är  i  följd    af   markens    beskaffenhet 
och    det    fördelaktiga    läget    den    största 
och   vackraste,   som    ännu   finnes  i   riket. 
Staden    har   gasverk,   anlagdt  under  året 
1860  med    en    kostnad  af    158,000  rdr, 

sparbank    sedan     1830    och    med,  30  år 
sednare,    en    kapital-tillgång  af  660,130 
rdr,    enskild    sedelutgifvande    bank,    in- 

rättad   är   1865;    för   fattigvården  är  in- 
köpt år   1858  ett  stenhus  utanför  Svart- 

bäckstullen,    innehållande  33  rum,  hvar- 
raed  står  i  förening  en  arbetsinrättning; 
vidare  är    för    fattigvården  sörjdt  genom 
det   s.    k.    barnhuset,    med    omkring    30 

barn,    sa^nt    genom    bidrag    från    »prins 
Gustafs  beklädnadsfondu  ra.  m.  En  frun- 

timmersförening   bidrager  ilerjemte  verk- 
samt   till    att    förse     fattiga     barn    med 

kläder    och     föda    samt     underhåller    en 
barnkrubba.     Flera    arbetarebostäder  äro 

sedan  längre  tider  här  uppförda;   borger- 
skapets    gubb-    och    enkhus    är    en     för 
icke  länge  sedan  uppförd  stenhusbyggnad. 

Utom  det  ofvannämda  nya  sjukhuset  fin- 
nas  följande    sjukvårdsanr^talter:    Uppsala 

ceutralhospital,  beläget  inom    llelga-Tre- 
faldighetg  socken;  gamla  akademiska  sjuk- 

,  huset,  Uppsala  läns  lazarclt  och  kurhus 
samt  en  med  lazarettot  förenad  barn- 
bördsiurättning.  Här  finnes  en  afiönad 

i  stadsläkare  och  tre  praktiserande  läkare,  för- 
I  utom  medicinska  facultetens  lärarepersonal, 
samt  2  apothekare.  Till  kathedralskolan, 
som  rymmer  öfver  500  lärjungar,  är  vid 
innevarande  riksdag  (1865 — 66)  anslagen 

I  en  rundlig  summa  för  ombyggnad.  Två 
förträffliga  källor  finnas,  Slottshällan  och 
S:t  Eriks,  af  hvilka  isynnerhet  den  sista 
är  väl  bekant  för  sitt  ypperliga  och  vik- 

liga vatten,  liksom  den  förra  för  sin 
brunnsinrättniiig.  Vidare  få  vi  hänvisa 
till  de  mänga  utförliga  beskrifningar,  som 

finnas  öfver  denna  stad,  såsom  J.  Sohef- 

feri,  Upsalia  1666;  Ihre,  Upsalia  lllu- 
strata  1769—1772,  C.  J.  Bergman,  Upp- 

sala minne,  VVisby  1844,  Brunii  resa 

1849,  sid.  422—483  m.  fl.  —  Stadens 
omgifning  utmärker  sig  genom  stora  träd- 
och  buskplanteringar ;  )iära  invid  anlades 
år  1852  förraedelst  statsanslag  länets 
trädskola  i  ganska  storskala. 

Uppsala,  (Manila-,  socken  uti  Waksala 
härad  af  Uppsala  län,  med  Fyrisån  till 

gräns  i  s.  v.  mot  Bondkyrko  socken,  om- 
fattar 40,248  qvadratref,  deraf  10,758 

höra  till  Uppsala  stad,  och  0,ooi  (|v,mil 

vatten;  hemmantalet  är  52V8  (53'/4''fter 
Eckl.  matrikeln),  deraf  36V4  skatte,  9V2 

krono,  6%  frälse,  hvarförutan  i  kyrk- 
ligt hänseende  hitföres  byn  Stjerna  af 

2%  Hitl,  belägen  vester  om  Fyrisån 
inom  Ehrentuna  socken  af  Norunda  hä- 

rad. Socknen,  mestadels  en  skoglös  slätt, 
blott  åt  nordost  något  bergkullig,  med 
stark  lera,  vester  ut  något  sandblandad, 
beboddes  1865  af  cirka  960  inbyggare, 
hvilkas  nästan  enda  näring  är  åkerbruk. 

Af  arealen  upptager  åkern  20,232  qv.- 
ref;  någon  tortjord  ersätter  bristen  på 
skog.  Fastighetsvärdet  är  651,123  rdr, 
hvaraf  34,000  rdr  för  ett  bränneri  och 
en  utjord.  Landsvägarna  från  Uppsala 
till  Gefle  och  Danneraora  gå  härigenom. 
—  Socknen,  som  är  1314  förekommer 
under  namnet  Antiqua  Upsalia  såsom 
hörande  till  provinsen  Waxaldh,  är  sedan 

1646  ett  pnel)eiide-pastorat  för  theologic 
professorn  och  hör  till  Waxala  kontrakt 
af  Uppsala  stift.  Kyrkan  af  gråsten, 

upplörd  —  enligt  sednaste  tids  fornfor- 
>kares  omdöme  —  i  ren  s.  k.  normau- 
nisk  ijyg:.,Miadsstil,  utgöres  af  ett  fyrkantigt 
torn    i    vester    och    ett    aflångfyrkantigt 
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skepp  mi;d  ruiicicl  i  öster;  skepputs  iiiru 

bredd  är  38  fot,  dess  läii<,'d  éSVo  '"I;  sträf- 

pelare,  hörripilastrar,  spiraltra])pa,  tak- 
hvair,  skeppets  f^esimser  och  dess  spetsi;;a 

"jafvel  roste  samt  ruridelns  påbvfi^^tiad 
beslä  af  tegelsten  och  äro  utförda  i  yngre 

spetsbägsstil.  Kyrkan,  belägen  '/i  '"'' 
norr  från  Up[)sala,  helt  nära  de  beryk- 

tade kungshögarna,  uppkastade  öfver  Yng- 
lingaättens äldsta  regenter,  anses  vara 

l)yggd  af  konung  Erik  IX  mellan  aren 
1130  och  1158  pil  samma  plats,  som 
fordom  intogs  af  det  hedniska  templet, 

i  hvilket  både  tak  och  väggar  voro  (ifver- 
dragna  nied  guldj)lätar,  och  under  hvars 

tak  hängdeen  guldkedja  rundtorn  hela  kyr- 
kan. Templet  uppbrändes  och  förstördes 

af  Inge  d.  A.  Sedan  pafve  Alexander  III 

1163  förklarat  Stefan  för  Sveriges  erke- 

biskop  och  Gamla  Uppsala  för  metro- 
politanstad,  fick  den  nya  kyrkan  en  högre 
betydelse  och  begagnades  ett  århundrade 

såsom  hufvudkyrka,  intilldess  erkeliiskops- 

sätet  1273  flyttades  till  nuvarande  Upp- 
sala; hon  har  åren  1250 — 52  och  1696 

undergått  förstörelse  af  eld.  I  choret 
utvisas  en  sten  såsom  utmärkande  S:t 

Eriks  fordna  grafställe;  på  kyrkogården 

ha  flera  Uppsala  professorer  fått  sina 

sista  hvilorura.  De  omkring  belägna  rykt- 

bara Uppsala  högar,  dei"i bland  Oiliiis 
och  Frejs,  fordna  Kungsgården,  2  rati, 
ränuarebanan,  runstenar  m.  m.  äro  de 

enda  qvarblifna  minnena  från  denna  orts 

lorra  prakt  och  herrlighet  såsom  hufvud- 
station  för  nordiska  offerkulten  och  stället, 

der  allshiirjartingen  höllos,  sedermera  för 
Distings  marknad.  Vid  Herabringe  skall 

Viger  Spaa,  enligt  sägnen,  hållit  ting. 

Stamfadern  för  adliga  ätten  Printzen- 
stjerna,  Erik  Stjerna,  som  tjente  sig  upp 

från  volontair  till  kapten,  var  född  inom 

denna  socken  (i  byn  Stjerna:')  1657  f 
1787.  Barnundervisningen  sker  uti  en 

fast  och  en  rote-skola  vid  FuUerö.  Byar 
och  gårdar:  Märkligaste  byn  är  Gamla 
Uppsala  kyrkobij,  äfven  kallad  TInmaberg, 

af  4%  mtl  skatte,  1  mtl  mönsterskrif- 

vare-,  '/^  mtl  koraministerboställe,  1% 
mtl  prestgård,  Vg  ™tl  hospitalshemman; 

af  skatte-hemmaneu  utgöra  l^/g  ̂ tl  en 
gård,  bebyggd  för  ståndspersoner,  och 

der  egaren  lemnat  godt  exempel  i  träd- 
plantering samt  trädgårdsodling.  —  IV4 

mtl  skatte  Årna  (Erna),  7*  skatte,  V2 

frälse    i    Björkby,    1V2    skatte-rusthåll  i 

'    Mälbif  samt   '/^    mtl  af  f.  d.  Kungngarclen 
bilda   ett  gods.  —  Uppsala  akademi   eger 

;    4"V8   mtl   krono,    1    skatte   i  diverse  hera- 
I    man    samt     Ekeby    qvarn.   —    2^/^   frälse 

lyda   under  Fröinna.  —  Byar  äro  Bred- 
dker,   FuUerö.   Bärbji,  Läluuda  och  Ilem- 
bringe. 

I         Uppsala  landsförsamling  uti  Uikr- 
j    åkers     härad    af    U))psala    län,    är    redan 

I    beskrifven  underart.  Bondkyrko  och  Helga- 

1'    Trefaldighets   socken.     Hiir   må   tilläggas; 
,    tax. värdet  1863  uppgick  till  1, 065,040 rdr, 

\    hvaraf  425,000  tör  statens  egendom   och 

I    Uppsala  centralhospital.  Bland  gårdar  mär- 
I    kas:  Gottsnnda    säteri,    WårdLiätra,   ■Sun- 

\    nersta,  Staby ;   prestgårdeii   i"*/,   mtl;   ̂ /g 
mantal  Haga  är  komministers-,  1  mantal 

Hammarby  akademiefogdens-,    '/,j   mänt. 

j    Siarbo  underjägare-boställe.  —  Rickomber- 
\   ga,  Bärtåga,  Flogsta,  Grönberga,  Mabwi, 

Norby    äro    byar.  —   lO''/^    mtl   cgas  af 
\    Uppsala  akademi,   1    mtl  Hellby  af  Dan- 

'    viks   hospital.      Här   märkas   vidare   Upp- 
sala kungs-träd-  och  humlegård,  Eklunds- 

//q/5  sjukhus  och  soldatkasern;  helsol)runn 

å  Haga  egor.    Flottsunds  färja.  —  Krono- 
parkerna  Åsen,   om    326    tid,    och    Sun- 

''    nersta   om   95  tid. 

Uppsala  län,  beläget  mellan  59"  25' 
och  60"  40'  nordlig  bredd  samt  mellan 

O"  17'  östlig  och  1"  14'  vestlig  längd 
från  Stockholm,  oinfattar  mellersta  de- 

len af  Uppland  eller  det  s.  k.  egentliga 

Uppland,  begränsas  i  söder  af  Mälaren 
och  Södermanland,  i  norr  af  Bottniska 

viken,  i  vester  af  Westerås  och  (xefle- 
borgs  län  samt  i  öster  af  Stockholms 
län,  har  en  areal  af  954,301  tid  fast 

mark  och  3,.589  ([V.mil  vatten.  Landet 
är  en  oregelbundet  vågig  slätt,  utan 

några  egentliga  berg.  En  låg  bergås, 

som  genomstryker  en  del  af  Westerås 
län,  fortgår  väl  hit  ända  till  Asunda 

härad,  men  aftager  i  höjd,  ofta  lägre  än 

de  mestadels  jemsides  löpande  sandåsarne. 
Södra  delen  af  länet  är  en  fruktbar, 

vattenrik  slätt,  som  genomskäres  af  Fy- 
risån, det  största  af  alla  vattendragen, 

med  blott  enstaka  berg  och  sandåsar. 
Xordvestra  delen  deremot  är  skogrik, 

med  många  kärr,  på  gränsen  mot  A\  est- 
manland  till  en  del  ett  bergland,  och 

har  mindre  öppna  slätter.  Mot  östra 
sidan,  i  Rasbo  och  Olands  härader,  höjer 

sig  landet,  blir  mer  kuperadt,  dock 
utan   betydligare  höjder,  med  skogsmark. 
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kärr,  mindre  sjöar  och  en  miini^d  vatten- 
drag, med  sänkning  dels  åt  slätter  kring 

Fyrisån,  dels  mot  hafvet.  Af  vattendrag, 

som  utmynna  i  Mälaren,  må  förutom  Fyris- 
ån, som  kommer  från  en  mängd  sjöar  i 

Olands  härad  samt  Dannemora  och  Löfsta 

tingslag,  niimnas:  Harbo  eller  Temnareit, 

Dannemora  och  Ttinbosjöarne,  Ti/rimjen, 

Jerken,  Långsjön  m.  ti.  Gåran,  Oxeln,  At- 

stasjön,  iSätra  och  Ekebijsjöarne;  —  Enkö- 

pings- och  Sagan,  hvilken  sednare  i  sitt  ne- 
dersta lopp,  ungefär  1  Vo  '»il  lä"gt,  utgör 

den  sydvestligaste  gränsen  mot  West- 
manland.  Af  ALälarens  tjärdar  märkas: 

Ekoln,  Skofjarden,  Erictssund,  Bonakro- 
ken,  Stäkessund  m.  H.  Af  de  vatten, 

som  utgjuta  sig  i  hafvet,  äro  Dalelfven, 

hvilken  bildar  flera  sjöar,  och  Tierpsån, 
trån  sjön  Temnaren,  på  gränsen  mot 
Westmanland,  de  förnämligaste.  Kanaler 
finnas  icke  i  detta  län  och  behöfvas 

också  mindre,  isynnerhet  sedan  man  ge- 
nom uppmuddring  af  de  större  åarna. 

Fyris-,  Orsunds-  och  Enköpings- åarna, 
sprängning  under  vattnet  vid  Ericssund 
samt  minskning  af  strömdraget  vid  Staket 

sökt  göra  de  naturliga  vattenvägarna  mer 
farbara.  Förslag  har  dock  varit  väckt 

om  kanalisering  af  Fyrisån. 
Uppsala  läns  flora  är  bland  de  rikare 

i  Sverige;  af  de  öfver  70U  phanero- 
gamera,  som  den  beräknas  omfatta,  torde 

väl  ej  många  saknas  inom  detta  län. 

Mellersta  Sveriges  vanliga  trädslag  fin- 
nas här  alla,  äfven  eken,  ehuru  den 

synes  föga  trifvas,  utom  på  öar  i  Dal- 
elfven. Flera  mineralhaltiga  källor  finnas, 

ehuru  endast  den  utanför  Uppsala  stad 

begagnas.  Genom  geologiska  undersök- 
ningar året  1865  har  inom  norra  delen 

af  länet  kalkhaltigt  kross-stensgrus  blifvit 
funnet,  nordligast  i  nordöstra  delen  af 

Elfkarleby  och  norra  delarne  af  Löfsta 

och  Hållnäs  socknar  på  ömse  sidor  af 
Löfstabugten,  hvarifrån  det  sträcker  sig 
åt  söder  in  i  Storkholms  län.  Ofta  är  dess 

färg  nära  hvit,  hvarför  det  på  sina  ställen 
fått  namn  af  »hvitmow;  det  bildar  stundom 

jordmånen  i  åkergärdena;  men  i  allmänhet 

träffas  det  liggande  under  vanligt  kross- 
stensgrus;  dess  halt  af  kolsyrad  kalkjord 
har  befunnits  ligga   mellan  15  och  18  %. 

Länets  hela  befolkning  uppgick  den  1 
Jan.  1866  till  96,770;  sodan  1845  hade  in- 

byggarnes antal  ökats  med  8,000  personer. 
Af  folkmängden    voro    4.3,279   skattfria. 

Till  inbyggarnes  karakter  hörer  omtänk- 
samhet samt  tröghet  och  allvar,  icke 

utan  en  tillsats  af  slughet.  Genom  skiftes- 

verket, som  borttagit  det  fordna  sam- 
liällighetsbruket  af  åker  och  äng,  ha 
omtankan  och  arbetsfliten  stegrats  och 

(lermed  äfven  välmågan.  Frälsebonden 

och  ännu  mer  torparen  anses  i  allmän- 
het stå  under  den  sjel fegande  bonden  i 

välmåga,  här  och  der  äfven  i  upplysning 
och  moralitet;  bruksarbetaren  deremot  är 

merändels  i  bättre  belägenhet,  förenad 

med  mera  sjelfkänsla.  Missbruket  af 
starka  drycker  har  betydligt  minskats, 
äfvensom  brottens  antal,  hvartill  orsaken 

torde  böra  sökas  dels  i  den  nyare  lag- 
stiftningen, dels  i  den  år  från  år  stigande 

i)ildningen  och  isynnerhet  i  utvidgade 
tillfällen  till  arbetsförtjenst. 

Hufvudnäringar  äro  åkerbruk  och  bo- 
skapsskötsel samt  i  en  del  socknar  bergs- 

bruk. Jordmånen  är  i  allmänhet  bördig 

lera,  isynnerhet  i  södra  och  mellersta 

delarne  af  länet,  på  sina  ställen  under- 
bäddad  af  mergellager.  Af  hela  arealen 
beräknas  den  odlade  jorden  upptaga 

175,000  och  deu  naturliga  ängen  145,000 

tid.  Ärliga  utsädet  uppgifves  till  4,258 
t:r  hvete,  28,150  råg,  27,247  korn,  9,950 
hafra,  6,888  blandsäd  och  2,654  t:r  ärter 

samt  45,305  t:r  potates.  Medelutsädet 

pr  tid  anses  vara  af  hvete  23Vn,  •'åg 

27,  korn  ;-]2V2>  ̂ afra  39V4,  blandsäd 
36 V4  och  ärter  26V2.  kappar  samt  af 

potates  7'/4  tunna.  Afven  odlas  vicker 
och  lin,  dock  obetydligt.  Jordbruket  är 

stäldt  hufvudsakligen  på  sädesproduktion, 

som  äfven  är  ganska  betydlig;  bruknings- 
sättet  är  allmännast  tvåskiftesbruk.  Vexel- 

bruk  till  någon  större  omfattning  finnes 

endast  i  de  sydligare  och  medlersta  de- 
larne af  länet  och  äfven  treskiftcsbruk.  I 

Landshöfd.  emb.  ber.  för  åren  1856  —  60 

uppgifves  af  den  odlp.de  jorden  vara  för- 
lagda i  vexelbruk  14  procent,  i  treskiftes- 
bruk 1  procent  och  i  tvåskiftesbruk  85 

procent.  Sädesproduktionen  uppgafs  år 
1860  till  524,000  t:r,  hvaraf  omkring 
hälften  åtgår  till  länets  eget  behof  Ett 

af  rikets  högre  landtbruksläroverk  är  för- 
lagdt  vid  Ultuna  kungsgård,  der  äfven 
raejeriskola,  i  hvilken  6  qvinliga  elever 

njuta  undervisning,  blifvit  inrättad.  Fo- 
derväxtodlingen är,  isynnerhet  hos  all- 

mogen, mycket  försummad,  hvadan  ett 
förknappningssystera     vid     nötkreatureps 
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utfordriiig  tämligen  allmänt  gör  sig  gäl- 
lande. Antalet  år  18G0  i  länet  vinter- 

födda kreatur  uppgifves  till  19,682  hästar, 
8,781  oxar  och  tjurar,  34,230  kor,  13,632 
ungnöt,  47,617  får  och  17,685  svin. 

För  bcfränjjande  af  boskapsafvelns  för- 
ädling äro  inom  länet  tvcnne  stamhol- 

länderier  af  Ayrshire-race  upprättade,  det 
ena  vid  Ultuna  på  statens  bekostnad, 

det  andra  på  Ekolsund  af  enskilda  aktie- 
egare.  Till  hästafvelns  förbättring  är  en 
förening  bildad,  som  håller  hingstar  dels 
af  Ottenby,  dels  af  Norsk  race. 

Trädgårdsskötseln  och  fruktträdsod- 
lingen stå  hos  allmogen  i  allmänhet  på 

en  låg  ståndpunkt;  dock  ha  genom  länets 
Hushållningssällskaps  åtgöranden  hågen 
och  intresset  härför  börjat  ökas.  All 
under  statens  uppsigt  stående  skogsmark, 
70,618  tid,  är  till  trakthuggning  indelad, 

deraf  å  boställen  24,320,  till  allmännin- 
gar  24,780  och  å  hemman,  anslagna  till 
välgörenhetsanstalter,  15,415  tid.  Största 
delen  af  de  enskilda  tillhöriga  skogarne 

lyder  under  bergverken  och  större  egen- 
domar. A  de  allmogen  tillhöriga  sko- 

garna eger  afverkning  medelst  blädning 
fortfarande  rum.  Slättbygden  lider  brist 
på  skog;  öfver  3,000  skoglösa  hemman 
Hnnas.  På  statens  bekostnad  är  en  skogs- 

skola anlagd  å  Tierps  kronopark.  Bergs- 
och  bruksrörelsen  är  af  stor  betydenhet, 
ehuru  ej  utsträckt  till  många  socknar. 

—  10  jerngrufvor  finnas,  hvaribland  en- 
samt ur  Dannemora  grufvor  brötos  un- 

der åren  1856—60  i  medeltal  120,810 

shU  malm  årligen ;  dessutom  Nya  Korss- 
och  Stenringsgrufvan  samt  Österby  bruks- 
egares  enskilda  grufvor  i  Morkarla,  Hel- 
singefältet  i  Alunda  m.  fl.  Ar  1862 
uppgick  raalmuppfordringen  till  697,542 

centner.  —  11  jernbruk,  Österby,  Gimo, 
Löfsta,  Söderforss,  Carlholm,  Ullforss, 
Strömsberg,  Wattholma  m.  fl.,  hvaraf  de 
tre  förstn.  ha  ånghammare.  Dessa  bruk 
ha  inom  länet  10  masugnar.  För  öfrigt 

finnas  inom  länet  26  tegelbruk,  17  brän- 
nerier,  1  pappersbruk,  Lingoubacka,  samt 
1   ätticksfabrik  på  Uppsala  stads  egor. 

Binäringar  äro  fiske,  sjöfart,  kolning 
och  körslor.  Fisket  i  skärgården  och 

Dalelf ven,jgifver  hufvudsakligen  lax,  ström- 
ming och  nejonögon,  som  afyttras  dels 

i  de  inre  orterna,  dels  i  Uppsala  och 
Stockholm;  det  är  under  vanliga  år 

tämligen    indrägtigt.     Elfkarleby   krono- 

fiske gifver  i  årligt  arrende  920  III  salt 

lax,  och  uppskattas  laxfisket  inom  Elf- 
karleby socken  till  minst  3,500  lU.  Sjö- 

fart vid  länets  Östersjökust  drifves  endast 

af  mindre  seglande  fartyg  och  hufvud- 
sakligen för  utförande  af  de  i  länets 

norra  del  belägna  jernbrukens  tillverknin- 
gar. Någon  egentlig  kusthamn  finnes  icke, 

utan  endast  för  brukens  räkning  vid  kusten 
anlagda  lastageplatser,  hvilka  utgöras  af 

Skutskärs  i  Elfkarleby  socken,  Snatrabo- 
darne  i  Wesslands  socken,  Lötens  i  Löfsta 
socken  och  Angskärs  lastageplats  i  Hållnäs 
socken.  Ärliga  kolåtgången  för  brukens 
behof  uppgår  till  mellan  50  å  60,000 

läster.  Tjära  och  salpeter  tillverkas  obe- 
tydligt. Biskötseln  är  äfven  försummad. 

Hvad  slutligen  husslöjden  angår,  så  är 
densamma  af  högst  ringa   betydenhet. 

Uppsala  län  är  nu  uppskattadt  till 
65,367,393  rdr  och  dess  kronoutskylder 

uppgå  till  787,000  rdr  rmt,  af  hvilka 
709,000  rdr  komma  på  landsbygden  och 

67,000  rdr  på  städerna,  hvilka  sistnäm- 
das  uppskattningsvärde  utgör  8,871,633 

rdr.  Af  nämnda  summa  utgå  i  bevill- 
ning 78,285  rdr.  Af  kommunala  afgifter 

utgå  i  fattigförsörjning  71,277  rdr  rmt. 
Länet  har  28  gästgifvaregårdar,  deraf  2 

i  städer;  vid  de  större  bruks-  och  herr- 
gårdarna finnas  egna  värdshus. 

Indelningsverket.  Af  militär  under- 
håller länet  957  numror  af  Upplands 

regimeute  samt  280  numror  af  Lifregi- 
mentets  dragoner,  utom  befäl  och  spel, 
alla  tillhörande  fjerde  militärdistriktet, 
och  derjemte  61  båtsmän,  som  tillhöra 

Norra  Roslags  första  kompani  af  Stock- 
holms station.  Mötesplatsen  är  Polacks- 
backen vid  Uppsala. —  Postverket  har  1 

inspektor  i  Uppsala  samt  3  postmästare, 
i  Enköping,  Ekolsund  och  Tierp.  Tvenue 
telegrafstationer  finnas,  en  i  Uppsala  och 
en  i  Enköping.  Derjemte  äro  inom  länet 
anställda  1  förste  och  1  andre  landt- 
mätare  samt  5  kommissions-landtraätare 
och  12  vice  kommissions-landtraätare,  1 

öfverjägmästare,  öfverjägare  samt  under- 
jägare, 1  saltpetersjuderidirektör,  utom 

lägre  tjensteraän.  —  I  länet  finnas  7  pro- 
vincial-  och  flera  brnksläkare,  1  stads- 

läkare i  Enköping,  1  hospitals-  och  1 
lazarettsläkare  i  Uppsala,  8  djurläkare 
samt  11  öfriga  läkare,  80  barnmorskor, 
4  apotek.  Inrättningar  för  sjukvården 
äro  centralhospitalet  vid  Uppsala  och  ett 
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ett  särskililt.  fattighospital,  grundadt  ge- 
nom enskild  gåtVa  på  1600-talet.  Antal 

fattighus  i  hela  länet  är  131-  Folk- 
skolor äro  inrättade  i  alla  länets  sock- 

nar, och  derjemte  tinnas  skolor  vid  åt- 
skilliga större  bruk;  i  städerna  finnas 

högre  och  lägre  läroverk  och  dessutom 
universitet  i  Uppsala.  Ar  1862  funuos 
262  fasta,  152  flyttande,  180  småskolor, 
308  skolhus,  575  lärare  och  lärarinnor. 
Bland  öfriga  allmänna  och  kommunala 

inrättningar  märkas  ett  fattig-  och  arbets- 
hus vid  Lppsala,  —  en  brandstodsförening 

för  hus  och  lösegendom,  hvars  ansvarig- 
hetssurama  är  öfver  26.000,000  rdr  —  en- 

skild bank  i  Uppsala,  sparbanker  i  städerna 
samt  i  treune  socknar  och  slutligen  länets 

hushållningssällskap,  som  har  sin  medel- 
punkt i  länsresidenset.  Af  detta  sällskap 

hafva  de  geologiska  undersökningarne  in- 
om länet  blifvit  företagna,  innan  de  efter 

1856 — 58  årens  riksdag  öfvertogos  af  en 
annan  myndighet  på  statens  bekostnad. 

Upplands  och  icke  minst  Uppsala 
läns  minnen  gå  tillbaka  långt  bortom  all 
historia:  landet  är  utan  allt  tvifvel  en 

bland  Sveriges  äldsta  bebyggda  orter, 
isynnerhet  trakten  utmed  Mälarens  norra 

strand  och  omkring  dess  nordliga  fjär- 
dar samt  de  i  dem  utfallande  Fyris-  och 

Orsundsåarna.  Efter  Liljegrens  uppgift 

skall  Uppland  ensamt  innehålla  822  run- 
stenar, medan  det  öfriga  Svealand  har 

blott  200  och  Göta  rike  595;  grafhö- 
gar  förekomma  till  stort  antal,  allt  min- 

nen efter  den  urgamla  kulturen.  Äldst 
synes  Håbo  härad  hafva  varit  med  sin 
kungsgård  Hatunir  (Håtuna)^  i  hvars 
nejd,  vid  det  nus.  k.  Signildsberg,  man 
velat  finna  det  äldsta  Sigtuna,  det  Birka, 
eller  den  köpstad,  der  kristendomen  först 
predikades;  och  sagan  berättar,  att  Odens 
närmaste  efterträdare  tog  sitt  säte  i  Upp- 

sala, sannolikt  vid  gamla  Uppsala,  hvars 
högar  äro  de  äldsta  i  Sverige,  och  i 
hvars  närhet  det  raångprisade  Fyrisvall, 
LUarakir  (det  nuv.  Ultunar)  och  talrika 
andra  i  sången  och  sagan  berömda  orter 
ännu  till  en  del  behålla  sina  fordna 

namn.  1  de  äldsta  skriftliga  dokumenter 
förekomma  talrika  ortnamn  på  det  äldsta 
Svealandet.s  städer,  kloster  och  kyrkor 
inom  de  tre  folklanden,  Tiundaland,  At- 
tundaland  och  Fjerdhundraland,  hvilkas 
kundarer,    eller    härader,    hufvudsakligen 

hade  samma  namn  som  ännu  i  dag, 

hvartill  kommer  den  utmed  kusten  lig- 
gande Roden,  som  utrustade  skeppsfolk, 

hvaremot  den  egentliga  hären  togs  ifrån 
folklanden.  I  bredd  med  denna  indel- 

ning gick  sedan  den  kyrkliga  i  provin- 
cise  och  parochite  (prosterier  och  socknar, 

redan  på  1300-talet  till  nästan  lika  antal 
som  nu).  Imellertid  gingo  folkländerna 

i  norr  icke  längre  upp  än  till  det  nuva- 
rande Skefthanimar  och  Wendel,  till  Olan- 

da Mor,  den  oländiga  skogen;  ett  namn, 
som  tillräckligt  betecknar,  att  odlingen 
först  sednare  framträngde  hit.  Skogen 
skilde  Uppland  förr  från  Gestrikland ;  en 
sådan  omtalas  vid  Tiundalands  gräns,  i  ett 
bref  af  Peringskjöld  1504,  således  den, 
som  nu  skiljer  Tierps  och  Elfkarleby 
socknar.  Under  medeltiden  lydde  de  tre 
folklanden  under  Upplands  lagman  samt 
under  befalluingsmän  i  Sigtuna  och  Upp- 

sala, slutligen  i  Stockholm,  och  under 

Gustaf  I:s  tid  koramo  de  delar  af  Fjerd- 
hundra  och  Tiundaland,  som  nu  höra 
till  Westerås  län,  under  detta.  Först 
1714  blef  det  öfriga  Uppland  definitivt 
deladt  mellan  Stockholms  och  Uppsala  län. 

Upplands  lagsaga  omfattade,  när  denna 
institution  upphäfdes,  icke  blott  Uppland, 
utan  äfven  Westmanland  och  Dalarna; 
domsagornas  indelningar  hafva  undergått 
åtskilliga  förändringar,  sednast  1718. 

Bland  märkvärdiga  ställen  i  Uppsala 

län  må  slutligen  nämnas:  Orbyhus,  Sko- 
kloster, Finsta,  Ekolsund  m.  fl.,  alla 

beskrifna  på  sina  ställen.  —  Af  inhemska 
krig,  för  hvilka  landskapet  varit  en  skå- 

deplats, må  näranas  oroligheterna  un- 
der Carl  Knutssons  tid,  då  biskop  Kettils 

broder  Erik  Carlsson  Wase  samlade  bön- 

derna från  Fjerdhundra,  intog  först  Upp- 
sala, slog  derpå  Carls  fältherre  Bo  Dyre, 

sedan  Sten  Sture,  som  samlat  20,000  bön- 
der, till  större  delen  från  lloslagen,  till  sist 

konung  Carl  sjelf  vid  Knutby.  Ofver- 
modig  af  dessa  segrar,  drog  Erik  Wase 
med  en  här  af  30,000  Upplandsbönder 
till  Dalarne,  för  att  der  förgöra  Sturarne. 
UpplaJidsbönderna  gjorde  sig  så  säkra 
om  segern,  att  de  medförde  tomma  slädar, 
för  att  kunna  köra  med  sig  allt  det 
byte  de  vimtade.  Men  Sten  Sture  slog 
dem  först  mellan  lledemora  och  Falun, 

aedan  vid  Uphö^^n  fiirja,  hvarefter  herr 

Erik  måste  fly  äni'n  lill  Danmark.  Vid 
kon.  Chri8tin'.s   '   i         :ilL  återtaga  Sve- 
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ri^e,  förenade  si^  med  lioiiom  en  del 
Upplaiidsljöiidor;  men  de  iiedjrjordes  uti 
slaget  vid  13riini<el)erf{.  Trofastare  voro 

Upplandsbönderna  under  den  ILe  Christi- 
ans försök  att  vinna  dem  på  sin  sida 

medelst  utdelandet  af  sill  och  salt,  så 

att  dessa  aflöptc  fäfäiiira.  Sista  gång:en 

landskapet  hemsöktes  af  krigets  hiirjnin- 
gar  var  1719,  då  Ilargs,  Skel)0  och  Or- 
tala  l)ruksamt  Ostliammarsorh  Grogrunds 
städer  utom  öfver  500  hehi  hemman  brän- 

des och  förstördes.  Aren  1740,  1788  och 
1809  undsluppo  ini)yggarne  med  blotta 
fruktan   för  väntade  tiendtliga  besök. 

Uppsala  län  består  af  3,560^^  form. 
hemman,  utom  lägenheter,  verk  och  in- 

rättningar, —  har  2:ne  städer:  Uppsala 
och  Enköping.  Länet  hör  i  afseende  på 

bergverksdriften  till  Upj)laiid8  och  Gefle- 
borgs  bergmästaredöme;  det  indelas  i  G 
fögderier:  l:o  Ilåbo  och  Bro  härader  samt 

V/eckholms,  Kungs-TIusby,  Thorsvi,  Hack- 
sta  och  Löths  socknar  af  Trögds  liärad  — 
2:0  Åsunda  härad  och  återstående  socknar 

af  Trögds  härad.  —  .'i:oliaguii(la,  Hagunda 
och  Ulleråkersliärader.  —  4:oBäliuge,  Ras- 

bo och  Waksala  härader.  —  5:0  Orbyhus  o. 
Xorunda  härader.  —  G:o  Olands  härad. 

rppsala  läns  indelning  uskadliggures  af  loljando  tabell. 

Kyrkosocknar. 
Härader  och 
Tingslag. 

Tingsställenas 
namn. 

Domsagor. 

Wiksta,  Tensta,  BjörUinge,  omliring 
^7ri  "f  Uarbo,  om  kr.  ̂   af  Lena, 
omkr.  ̂ J  af  Ehrentuna. 

Wendel. 

Söderforss,  Tierp,  omkring  -J.,  af 
Öster-  Wtihla. 

Elfkarleby,    Wessland,  JoUla. 

Skepthammar,  Alunda,  Morkarla, 
Ekehy,  Tuna,  Stafby. 

Hållnäs,  Öster- Löf sta. 

Tegelsmora,  Filvi,  Dannemora. 

Litslena,  omkring  ̂   af  TIerkuiberga 

(Herkeberga),  onikr.  ̂ i-  af  'Wårfiu- 
kyrka,  Husby-Sjutolft,  Willlerga, 
Lillkyrka,  Boglösa,  Hacksta,  Lötli, 

Wallby,  Arno  (Bond-Arnö),  Weck- 
holm,  Kungs-Husby,  Thorsvi.  ! 

Spai-rsäti-a,  Bred,  omkr.  :^2  af  War-  . 

frukyrka,  Til  I  in  ge.  Sv  in  negarn,  The-  j 
da,  Enköpings- Näs.  I 

Skokloster,  Uäggeby,  Håluna,  Tibble, 

Öfver-Gran,  Ytter-Gran,  Kallmar.  j 
Bro,  Lossa,  Vestra  Ryd,  Stockholms- 
Näs.  ,  I 

Omkr.  r^\  af  .Tomkihl,  Börje,  Wänge, 

Läby,  Bond kyrka  (Helga  Trefal- 

dighets),  Upsala-Xäs.  ̂   \ 
Omkr.  Si  "f  Järlåsa,  Tibble,  Åland,  i 

Hagby,  Ramsla,  Balingsta,  Vester-  ', 
Åker,   Dalby,  Gryta.  J 

Omkr.  ̂ '-  af  Ehrentuna,  Gamla  Up-  \ 
sala,    Waksala,   Danmark. 

Skuttunge,  Bälinge,  omkr.  ylf;  af 

Harbo,  Åkerby,  omkr.  ̂ '\  af  Jom-  , 
kihi,   omkr.   z\    af  Jurlåsa. 

Rasbo,  Rasbol^hl,  omkr.  4,  af  Lena, 
omkr.   ;,^    af  Ehrentuna,   Funbo. 

Xysätra,  Långtora,  omkr.  I  af  Her- 
kulsberga,  omkr.  ̂ l  af  Wårfru- 
kyrka,  omkr.  1  af  Heruevi,  Biskops- 

kulla, Fröjeslunda,  Giresta,  Fittja, 
Hjelsta,  IJolm,  Kulla. 
VII. 

iNoruii
da  härad 

och  tingslag.   
     

] 

{  Orbyhus  härad    medi 
I     Wendels  tingslag. 

>     Tierps  tingslag. 

y  Wesslands  och  Elf- 
^  karleby  tingslag. 
J  Ölands    härad  med 

(  Olands  tingslag. 
Löfsta  tingslag. 

y  Films  och  Danne- {       mora  tingslag. 

V^       Trögds  härad 
/       och  tingslag. 

Äsunda  härad 
och  tingslag. 

Håbo  härad  och 
tingslag 

Bro  härad  och 
tingslag. 

UllerSkers  härad 
och  tingslag. 

Hagunda  härad och  tingslag. 

Waksala  härad 
och  tingslag. 

Bälinge  härad 
och  tingslag. 

Rasbo  härad  och 
tingslag. 

Lagnnda  härad 
och  tingslag. 

I  Björklinge 
socken,  Läby. 

Vid  Wendels 

kyrka. I  Tierps  s:n, 

Yfre. 
Vid  Wesslands 

kyrka. 
I   Alunda  s:n, 

Hoberga. 

I  Löfsta  s:n, 
Skärplinge. 
Vid  Österby 

bruk. 

I  Litslena  s:n, 
Litslena. 

I  Enköpings 

stad. 

I  Y.  Grans  s:n  vid 
Bålsta  gästg.gArd. 
I  Näs  socken,    I 

Tibble.  I 

T  Uppsala stad. 

I  Gryta  s:n  vid 
Säfve    gäslg.gard. 

I  Uppsala stad. 

I  Bälinge  sm. 

Högsta. 
I  Rasbo  sn  vid 
Hofs  gästg.gård. 

1   Hjelsta  s:n, 
Tunahiud. 

Länets  Norra,  eller 
Norunda,  Wendels, 

Tierps,  Wesslands  Ac. 
hiiraders  och  tings- 

lags domsaga. 

Länets  Södra,  eller! 

iTrögds,  Äsunda,  Hå- /bo  och  Bro  häraders, 
domsaga.  i 

Länets  Medlersta    ' eller  Ulleråkers,  Ha  j 

vgunda,   Waksala,  Bä- 
linge iSic.  häraders 

domsaga. 

26 
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Uppsala  stift,  eller  Evkestiftet,  som 
innehar  första  rummet  och  räknar  sin 

ålder  som  crkehiskopsdöme  från  1163, 
omfattar  nu  mer,  sedan  det  ar  1647  blef 
inskränkt  till.  Helsiuglands  norra  gräns: 
hela  Uppsala  liin,  Stockholms  län,  med 

undantag-  af  Södertörn,  det  s.  k.  Fjerd- 
hundra  af  Westerås  län,  hela  Gefleborgs 
län  samt  en  förr  till  Orsa  socken  i  Da- 

larne hörande,  nu  Loos  nya  pastorat 
tillslagen  del  af  Stora  Kopparbergs  län. 

Af  biskopar  efter  reformationen  må  näm- 
nas Laurentius  Petri  Nericius,  Inol  — 

1573,  Haqvin  Spegel  17  1 1  — 17 14,trenne 
bröder  In-nzelius,  1742 — 1758,  Johan 
Olof  Wallin  1837—1839.  Nuvarande 
(1866)  erkebiskop  är  Henrik  Reuterdahl 

sedan  1856.  Stiftet  indelas  i  27  pro- 
sterier,  164  pastorat,  229  socknar,  10 
stadsförsamlingar,  har  275  kyrkor  och 
kapeller.  Erkel)iskopens  lön  är  16,000 
rdr  rmt  utom  fri  bostad.  Erkestiftets 

läroverk  bestå  af:  l:o  Högre  Elementar- 
läroverk i  Uppsala,  Gttle  och  Hudiksvall, 

2:0  tvåklassigt  Lägre  Elementarläroverk 
i  Enköping,  Söderhamn  och  Norrtelje, 

samt  3:0  en  paedagogi  i  Öregrund,  hvar- 
förutan  finnas  på  landet  uti  238  skol- 

distrikt: 280  fasta,  160  flyttande  och 
24U  smaliarnsskolor,  med  c:a  300  skol- 

hus, 575  lärare  och  lärarinnor.  Inom  stif- 
tet tinnes  endast  en  folkskole-lärare,  som 

undergått  fullständig  studentexamen.  Skol- 
barnens antal  är  1865  var  c:a  50,800. 

Sockenbibliothek  finnas  uti  130  socknar 

inom  158  skoldistrikt,  som  deröfver  lera- 

nat  uppgift.  Slöjdskolor  uppgitvas  till 
27,  deribland  endast  en  för  gossar  i 
Ytter-Grans  socken;  af  enskilda  skolor 
lära  tinnas  36.  Stiftets  folkmängd  den 
31  December  1865  utgjorde  357,430 
personer. 

Koii(r<ikter  eller  Prosterier: 

1:0  Doviprosleriet :  Uppsala  stad  och  Htl.  Tre- 
faldighets försarnling. 

2:0  Waksala:  Waksala;  — Danmark; — ;  Gamla 

Uppsala;  -  ?'iitibr);  —  Lägga  och  Ostuna; Rasbo  och  Kihl. 

3:0  Särdinykuhdra:  .\lii.unge;  —  Knutby  och 
Fnrin:,'e;  —  Kdebo;  —  Iläfverö  med  Singö 
kapell. 

4:0  Ölands  och  Fröfhker$ :  Börstil  och  Ostham- 

mars stad;  —  Älunda  och  Morkarla;  — 
Tona  och  Staby:  —  Oregrunds  stad  och 
Gräsö;  —  Harg;  —  Forssmark;  —  Hök- 
hufvud  och  Skepthaoimar;  —  Wahlö;  — 
Ekebv 

.'):0  Lyhundra:  Wäddö;  —  Esteniu;  —  S6deil)\- 
Carl;  -  Wätö;  —  Bio;  —  Lohärad  ouh Malsta. 

6:0  '"sjuhundra:  Rinibo  och  Roö;  -  Husby  och 
Skederid;  —  Frötuna  och  Rådmansö;  — 
Xorrtelge  stad;  —  Läiina  och  RIidö;  — 
Faslerua;  —  Riala,  Kulla  och  Norr-Ljusterö. 

7:0  Hayunda:  Hagby  och  Rain^ta;  —  Wester- 
.\ker  och  Dalby;  —  Tibble  och  Åland;  - 

Balingsta;   —  Jäiläsa. 
8:0  Lagnnda:  Biskopsknlla  och  Fröjeslunda;  — 

Giresta  och  Gryta:  —  Läiigtora  och  Herkul- 
berga;  — Holm  och  Kulla;  —  Filtjaoch  Hjel- 
sta;  —  Nysätra  och  Osterunda. 

9:0  Södra   Fjerdhundra:  se  siirskild  artikel. 

1 0:0  TrOyd:  ÄVcckholni,  Knnjjs-Husby  och  Thors- 
vi;  —  Litslena;   —  Hacksta  och   Löth;  — 

Lillkyrka   och    Boglösa;   —   Ilnsby-Sjutolft ; 
—  Wallby  och   Aruö;   —   Willberga. 

11:0  Asunda:  Enköpings  stad  och  Wärfrukyrka; 

Tillinge  och  Svinnegarn;  —  Näs;  —  Theda; 
—  Sparrsätra  och   Bred. 

12:0  Erlingliundra:  se  den  artikeln. 

\i:o  Seminghuiidra:  Närtuna  och  Gottröra;  — 
Widbo  och  Husby-Laiighundra;  —  Frö- 

sunda och  Kiusta;  —  Skeptuna  och  Lunda; 
—  Markim  och  Orkesta;    —  Skiinclla   och 
Norrsunda. 

14:0  Håbo:  se  särskild  artikel. 

1.0:0  Westra  Roslags:  Ed  och  Sollentuna:  — 
Wallentuna;  —  Bromma;  —  Spånga  och 
Jerfäila;  —  Fresta  och  Hammarby  ;  —  Wada 
och   Ångarn;   —  Osseby-Garn. 

1fi:o  Svartsjö:  Färentunaoch Hilleshög;  —  Ekerö; 
Silnga  och  Ska;  —  Adelsö;  —  Lofö  och 
Drottningholms  Slotts-kapell;  —  Munsö, 

17:0  Os(7-a  Roslags:  Tiiby;  —  Dapderyd  och  Li- 
dingö; —  Östra  Ryd;  —  Oster-Aker;  — 

Waxholms  stad;  —  Solna  och  Ulriksdals 

Slotts-kapell;  —  Wermdö,  Boo,  Djurö,  Pil- 
hamn, Möja  och  Söder-Ljusterö. 

18:0  Ulleråkers:  se  den  artikeln. 

19:0  Norunda:  Tensta;  —  Björklinge;  — Lena; 
--   Ehrcntuna;  —  Wiksta. 

20:0  Orbyhus:  Tierp;  —  Oster-Löfsta,  Löfsta  bruk 
och  Hillebäla  kapell;  —  Elfkarleby;  — 
^Vess]aud  och  Tolfta;  —  Tegelsmora;  — 
Dannemora;    —    Film    och    Österby    hrnk; 
—  Hållnäs;   —  Wendel ;   —   Söderforss. 

21:0  Norra  Fjerdhundra:   se  särskild  artikel. 

oo      r^    .    ti      I     I  se  tab.   till  Gefleborgs  län. 
26:0  Gestriklands:  '  ° 
24:0  Uelsinglands  Östra:  \ 

2.T:o  Uelsinglands   Vestra  Nedra: 
26:0  Uelsinglands    Vestra  Ofra: 
27:0  Uelsinglands  Horra:  I 

Uppvidinge  härad,  upptagande  nord- 
östra delen  af  Kronobergs  län,  begränsas 

i  norr  af  Westra  och  östra  härader  i 

Jönköpings  län,  i  öster  af  Handbörds, 
Norra  och  Södra  Möre  härader  i  Kalmar 

län,  i  sydvest  af  Kouga  ocli  i  vester  af 
Norrvidinge  härad.  Det  omfattar  sock- 

narna Asheda,  Elghnlt,  IfäUehenja,  All- 
yutsboda,  Lenhofda,  F.keberga,  Dädesjö, 
Herräckra,  Sjösäs,   Dref,  Ilornaryd  och 

I  se   dessa   art. 



rpi»>idiii^('. 
Ippakra. 

•203 

Nottebåck.  Bland  dessa  socknar  höra 

(lock  mindre  delar  af  AUi^utsboda  och 

Dref")  dels  till  Konii^a,  dels  till  Norrvi- 
(linge  härad,  hvarcniot  hit  hör  iVoMitl 

af  Gävdsby  socken  i  Norrvidinge.  Hem- 

mantalet är  459',]  mtl,  hvaraf  2G8'/.4 
skatte,  32 '/g  krono  och  159^/g  frälse. 
—  inljyggarnes  antal,  som  1805  upp- 
jrick  till  14,583,  utgjorde  1865  omkr. 
23,800.  Befolkningen  synes  utgöras  af 
flera  särskilda  i  tidernas  längd  förenade 

stammar,  helst  man  är  berättigad  an- 
taga, att  de  första  bebyggarne  inträngde 

dels  frän  Koiiga  härad  längs  Jlottne- 
och  Thorsäarna,  dels  från  Norrvidinge 

längs  östra  stranden  af  Innaren,  i  hvilka 
trakter  vi  återfinna  landets  minsta  sock- 

nar, hvaremot  de  öfriga,  såsom  yngre, 
hafva  vidsträckt  egovidd  och  ännu  till 

stor  del  utgöras  af  oländiga  skogstrakter. 

l'ä  häradets  östra  ytterkanter  är  befolk- 
ningen af  samma  stam  som  Kalmar  läns 

och  gamla  Niudungeus  inl)yggare.  Hä- 

radets sydliga  del  ger  upphof  ät  Lijcke- 
hijån  ur  VVidesjön,  som  vid  Kalmar  läns 
gräns  bildar  Eostocksjön,  hvari  finnes  en 
holme  med  forntida  ruiner,  om  hvilka 

många  sägner  förtäljas;  pä  sydvestra 

gränsen  ligger  sjön  Läen,  som  afiflyter 

i  Ronnebyän.  Pä  sydöstra  gränsen  bil- 
dar Helleberga  socken  ett  dalbäcken  om- 

kring Wapnebäckså  och  dess  tillflöden. 
Hela  mellersta  och  norra  delen  tillhör 

Alsteråns  flodområde,  hvars  två  hufvud- 
grenar,  som  först  förenas  i  Kalmar  län 

i  sjön  Algunnen,  i  mänga  bugter  ge- 
nomströmma landet  och  uppsamla  vatt- 

net från  en  stor  mängd  sjöar,  bland 
hvilka  de  största  äro  Alstern,  Ujvasjöa, 

Warsjön  och  Hultbreii.  Den  nordvest- 

ligaste  delen,  som  innefattar  de  hög- 
ländaste  trakterna,  upptages  till  icke 
ringa  del  af  de  stora  sjöarna  Orken, 

Matkroken,  Anglmltssjön  va.  fl.,  hvilka 

afflyta  mot  vester  till  Helgasjö.  Sjöarne 
äro  i  allmänhet  malmföraude.  Från  vester 

mot  öster  sträcker  sig  en  landthöjd  un- 

gefär midt  igenom  landet,  öfver  allt  be- 
täckt af  rullsten,  och  utbreder  sig  i  öster 

på  begge  sidor  om  Alsterån.  En  dylik 
kullerstensås,  fastän  mindre,  stryker  i 
norr  och  en  annan  i  söder  om  den  först- 

nämnda  i    samma    rigtuing.     På    norra 

')  Urtf  tillhör  nuiuer  odelad  Uppvidinge. 

gränsen  sträcker  sig  den  betydliga  Aseda 

landthöjd.  1  öster  träflfas  grönsten  i  be- 

tydlig mängd.  Jordmånen  ;ir  sand- 
jord, svartmylla  eller  luojord ;  men  åk- 

rarne  äro  lör  det  mesta  splittrade  af 
bergras  och  kärr,  ofta  utsatta  för  syra; 

på  sina  ställen  är  marken  till  ytterlighet 
stenbunden;  men  genom  trägen  flit  och 

omtanke  hafva  dock  på  sednare  tider 

icke  obetydliga  odlingar  åstadkommits. 

Skog  finnes  ännu  tillräckligt,  dock  icke 
numera  af  bok.  Den  stora  Grdstensmo 

skog  utbreder  sig  söder  om  Alsterän 

från  öster  till  vester.  —  Häradet,  utgö- 
rande 2:dra  fögderiet  af  Kronobergs  län, 

har  tingsställe  vid  Lenhofda;  dess  vapen 

är  ett  stort,  lummigt  träd.  —  Blanil 
industriella  anläggningar  må  nämnas: 

Orrefors,  Boxholnis,  Klafreströins,  Säf sjö- 
ströms  och  Ilöneströms  jernbruk,  Kosta 

glasbruk   m.   11. 
Uppvidinge,  sjette  kontraktet  af  Wexiö 

stift,  innefattar  häradets  socknar,  för- 
enade till  följande  7  pastorater:  Äsheda; 

—  AUgiitsboda;  —  Ebjhult;  —  Notte- 

bäck; —  Lenhofda;  —  Dädesjö;  — 
Sjösäs.  —  Folkundervisningen  bestreds 
år  1861  uti  14  flyttande  folkskolor,  10 

småskolor  samt  1  privatskola;  endast  i 
2   socknar  funnos  sockenbibliothek. 

Uppåkra,  Uppåckra  (i  jordeboken), 

ett  priebende-pastorat  för  theol.  prof. 
inom  Lunds  stift,  utgöres  af  socknarna 

Stora  Uppåkra  och  Flackarp,  med  27  Vr, 

mantal,  bebodda  af  1,350  personer.  — 

Uppåkra,  socken  uti  Bara  härad  af  Malmö- 
hus län,  y,  mil  s.  s.  v.  från  Lund;  areal 

3,008  tid  fast  mark;  S-^i  mtl  skatte, 
7%4  krono,  2Vo  frälse,  bebodda  1865 
af  1,090  inbyggare.  Marken  är  jemn 
och  bördig;  jordmånen  lermylla;  på  skog 

är  brist.  Tax.-värdet  är  1,215,700  rdr. 

Enligt  det  äldsta  konungabref,  som  fin- 
nes i  norden,  har  Knut  den  Hel.  d.  21 

Maj  1085  donerat  till  Lunds  kathedral 

9  hemman  i  L'ppåkra,  jenite  flera  andra, 
af  hvilka  han  stiftade  med  10  s.  k.  prae- 

bendeu  Lunds  kapitel.  Också  finnes  här- 

omkring ingen  jord,  som  icke  röjer  lång- 
varig och  omtänksam  odling.  Ny  kyrka 

invigdes  här  1864;  den  gamla,  belägen 

på  en  ansenlig  landthöjd,  '/.>  mil  från 
annexkyrkan,  bestod  af  ett  tvåqvadratiskt 

skepp  och  enqvadratiskt  chor  med  run- 
del,  hade  fyrkantigt  torn  i  vester,  hvars 
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illa  beräknade  stjernhvalf  röjde  medel- 
tidens öfvergånjjsstil.  Barnundervisningen 

bestrides  uti  3:ne  skolor;  antalet  af  inom 
skolåldern  varande  barn  är  159.  Trenne 

byar  finnas:  Stora  och  Lilla  Uppåkra  samt 
Hjerup;  i  den  förstnämnda  märkes  V4 

mtl  kyrkoherde-boställe;  af  Lilla  Upp- 
åkra lyda  1"^/^  mtl  under  Trolleberg,  och 

af  Hjerup  lyder  I  mtl  under  Torup,  V  j,  mtl 

eges  af  Brågarps  kyrka.  —  Adress:  Lund. 
Uraksmåsa,  ett  af  de  råmärken,  som 

vid  mötet  på  Danaholmen  (till  hvilken 
artikel  hänvisas)  sattes  mellan  Sverige 
och   Danmark. 

Uranienborg,  kungsgård  uti  S:t  Ibbs 
socken  (ön  Hven)  af  Rönnebergs  härad 
och  Malmöhus  län,  1  mil  från  Lands- 

krona, är  byggd  under  Christian  IV:s 
tid  af  stenen  efter  fordna  slottet.  Innan 

vi  orda  något  om  detta,  vilja  vi  bland 

dera,  som  efter  1660  innehaft  kungs- 
gården på  arrende,  närana:  lo  en  viss 

Juterbock,  2:o  kornetten  Ellers  från  år 
1680  till  1685,  3:0  kyrkoherden  N. 
Thoractson  Munck  från  1685  till  1708, 

4:0  öfverste-löjtn.  Peter  Lannerstjerna  och 
hans  arfvingar  till  år  1755  eller  1757, 
5:0  Peter  Pihl,  konsul  i  Helsingborg, 
till  1761,  den  7:e  kommerserådet  Arvid 
Schau,  i  1788,  och  sora  två  år  före  sin 
bortgång  hade  af  konung  Gustaf  III 
erhållit  besittningsrätten  af  kungsgården 
under  75  år,  med  vilkor,  att  han  kunde 

öfverflytta  den  på  sina  arfvingar,  till 
följd  hvaraf  P.  O.  Tauson  erhöll  den. 
Nuv.  innehafv.  är   hr  C.  C.   Dyrlund. 

Kedan  är  nämndt,  under  art.  Hven, 
hur  den  världsbekante  Tycho  Brahe  kom 
i  besittning  af  ön  år  1576.  Fem  år 
förut  hade  han  här  uppfört  på  danska 

konungens  bekostnad  ett  astronomiskt  ob- 
servatorium,  och  sä  snart  han  fått  sjelf 

eganderätt  till  ön,  påbörjades  uppbyg- 
gandet af  det  efter  observatoriet  upp- 
kallade Uranienborgs  slott,  som  var  bygdt 

i  fyrkant,  hvarje  sida  innehållande  60 
fot;  murens  höjd  var  45,  diametern  af 
de  runda  tornen  i  norr  och  söder,  de 

omgifvande  altanerna  inbegripna,  82,  höj- 
den från  jorden  till  flöjeln  75,  och  käl- 

larens djup  12  fot.  Att  byggnaden  alltså 
varit  praktfull,  kan  man  äfven  sluta 
dcraf,  att  den  medtog  100,000  rdr  af 
Brahes  egna  medel,  utom  den  betydliga 
hjelp  han  erhöll  af  konungen.    Nu  mer 

finnes  ingenting  öfrigt,  utom  en  40  alnar 
djup  brunn,  murad  af  holländskt  tegel 
och  cement,  med  ett  friskt,  välsmakande 
vatten,  och  några  lemningar  efter  fordna 
vallar  (se  vidare  artikeln  S:t  Ibb).  Ifrån 
nämnda  brunn  fördes  vattnet  genom  ett 

hydrauliskt  verk  omkring  i  hela  bysrg- 
naden.  Se  l^rania  för  1846  af  profes- 

sor Heiberg  och  Sjöborgs  samlingar  för 
Nordens  fornälskare.  Vid  enskifteskon- 
ferensen  på  Hven  år  1805  fattades  det 
beslut,  såsom  orden  lyda  i  protokollets 
8  §,  »att  rudera  efter  Tycho  Brahes  slott 
skola,  såsom  en  åminnelse,  blifva  en 
orubbad  allmänning»),  med  tillägg  i  13  §: 
»Till  skol-  och  fattighus  undantages  in- 

gen plats,  emedan  Tycho  Brahes  borg 
anses  dertill  kunna  användas»».  På  slotts- 

platsen står  ock  nu  församlingens  skolhus. 

—  Kungsgärden,  af  4'^/ig  mänt.  krono- 
säteri före  år  1771,  men  då  nedsatt  till 

3V2  ™tl,  raed  en  areal  af  392  tunnl. 
och  med  100  tunnors  utsäde,  är  åsätt 

ett  taxeringsvärde  af  130,000  rdr  rmt. 
Till  gärden  höra  schäferi  med  700  får 
och  en  ansenlig  trädgård. 

Urshult,  socken  i  Kinnevalds  härad 

af  Kronobergs  län,  med  annexet  AU- 
raundsryd  utgörande  ett  konsistori«lt 
pastorat,  är  begränsad  i  norr  af  Asnen, 
i  öster  af  Weckelsång  och  Tingsås,  i 
söder  af  Asarum  i  Blekinge,  i  vester  af 

Allmundsryd.  Med  en  längd  i  norr  och 

söder  af  3'/.2  mil  och  en  bredd  af  i '74 
mil  omfattar  denna  socken  55l|  mtl, 

af  hvilka  38-'3  skatte,  4'/g  krono  samt 
12-/3  ̂ •■älse,  och  beboddes  år  1805  af 
2,405,  år  1864  af  c:a  5,270  personer.  Af 
arealen,  33,557  tid  fast  mark,  upptog 
den  odlade  jorden  1860  omkring  2,000 
tid  af  medelmåttig  beskaffenhet,  den 

naturliga  ängen  7,000  tid,  härtill  komma 
O.fioo  qv.mil  vatten  ;  utsiidet  uppgifves  nu 
till  3,070  t:r  (år  1818  till  blott  650). 

Namnet  Urshult,  »Urdas  hult»  (  — 
lund),  påminner  om  hednatiden,  då  här 
utan  tvifvel  på  Asnens  stränder  fanns 
ett  hufvudsäte  för  dessa  trakters  guds- 
tjenst.  Af  den  nämnda  sjön  räknas  en 
stor  del  hit,  tillika  med  en  mängd  öar, 
af  hvilka  Sirkön  är  den  största.  Alla 

dessa  öar  tillsammans  kallas  »Öjarne» 
eller  »Öjafjerding».  I  söder  utbreder 
sig  .sjön  Mien,  hvilken  äfven  till  största 
delen  hör  !iit.     Denna   sjö,   förr   kallad 
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Miå  sjo,  af  allmofifcii  Minne  eller  Mim- 

me,  ligs^er  850,5  fof,  öfver  liafvet,  upp- 

tager afloppen  trtui  flera  sjöar  i  sock- 
nens södra  del  och  afflyter  genom  Mie 

å,  som  vid  Carlsliamn  utfaller  i  Öster- 
sjön. Enligt  sägnen  är  den  likasom 

VVeltern  »bottenlös»,  fryser  aldrig,  har 
aborrnr  om  10  f6,  braxen  om  18,  men 

»för  feta  att  kunna  ätas».  Hela  sjön 
är  förtrollad,  och  på  den  enda  ö,  som 
finnes  deri,  ligger  ett  stort  hvitt  berg, 
(ilasahall,  hvarest  (ilasagubben  eller 

Necken  bor,  »som  i  klippan  innesluter 
alla  sjöns  fiskar  och  släpper  ut  dem 

efter  behag».  Vid  sjöns  strand  ligger 
Hunemala,  likasom  på  en  ö  i  Asnen 
Huiistorp,  hvilka  namn,  jemte  Dunshult 

och  Dunsmala,  man  ansett  häntyda  på 

den  strid,  som  enligt  Ilervararsagan  ut- 

kämpades mellan  Bolmsörikets  innebyg- 
gare i  VVärend,  Finveden  och  Wester- 

götland  san)t  Munernas  välde  i  Kalmar- 

trakten. —  Vid  Hakeqvarn  har  legat  en 
gammal  borg,  kallad  Hakes  slott,  och 
nära  derintill  Bos  slott,  nämndt  efter 

en  konuPig  Bo.  —  Kyrkan,  belägen  4Vo 

mil  från  Wexiö,  är  byggd  1807 — 9, 
97  alnar  lång,  3G  bred  med  ett  torn 

af  84  fots  höjd. 
Barnundervisningen  bestrides  i  en 

fast  folkskola  och  4  småskolor;  i  skol- 
åldern varande  barn  voro  1862:  964; 

socken bibliothek  finnes.  —  Bland  gårdar 
och  byar  må  nämnas:  Odensvalelndt  och 

Rössmåla  säterier,  Urshult,  Vg  "i^l  P'i" 

storsboställe,  1  mtl  Hakeqvarn,  löjtu.- 

boställe,  ' '.,  Sånnaludt,  läusmansboställe, 

■V4  Elmhult,  1  Esbjörnamåla,  '/.i  ̂ [un- 
kanäs,  '/o  Segersnäs,  va.  ii.  smärre  mi- 
litiie-boställen;  —  Trehörna  (se  den  art.); 

—  Aranio,  Buskahult,  Froaryd,  Klase- 
måla,  Midingsbråten,  Westerbotorp,  byar, 

Möllekulla,  gästgif varegärd.  —  Adress: 
Wexiö. 

Ursvik,  lastage-  och  handelsplats  i 
i  Skellefteå  socken  af  Westerbottcns  län. 

Uråsa,  anne.x-socken  till  Wäckelsångs 
pastorat,  är  belägen  i  Kronobergs  län 

och  Konga  härad,  2^\'^  mil  söder  om 
Wexiö,  med  Lidhems  och  Barnsjöarna 

till  gränsskilnad  i  vester  mot  Jäths  soc- 
ken inom  Kiniievalds  härad;  hela  are- 
alen är  5,053Vo  tid,  inberäknadt  enda 

vattendraget,  Skye-  eller  Aggaån,  som 
upptager  20  tid.    Socknen  är  i  allmän- 

het jemn,  jordmånen  ut;;t»res  i  åkrarna 

af  grusbianclad  mylla,  i  diildurna  af  sand- 
blandad  lera  och  i  ängsmarken  af  svart- 

mylla och  mossjord,  i  vester  träffas  lera. 
.lorden  brukas  i  cirkulation  och  är  me- 

delmåttig: åkern,  som  1850  upptogs 
till  266  tunnl.,  var  1860:  500  tunnl., 

den  största  åkerrymd  i  anseende  till  are- 

alen. De  vanligaste  sädesslagen  äro  höst- 
råg, något  vårråg,  blandsäd,  korn  och 

hafra,  utsädet  var  1860:  390  t:r  säd, 

200  t:r  potates,  10  Ui  lin.  Potatesod- 
lingen  är  i  starkt  aftagande,  och  i  stället 

har  man  börjat  plantera  turnips.  Skogs- 

och  betesmarken  upptager  3,343 '/•>  tid, 
dess  afkastning  motsvarar  nu  mer  en- 

dast egna  behofvet.  l^^olkmängden  är 
1848:  550,  uppgick  1864  till  740  Hem- 

mantalet är  I3"7s.  hvaraf  9Vs  skatte, 
1*4  krono,  2'^'^  frälse.  Ilufvudnäringar 
äro  åkerbruk  och  boskapsskötsel,  binä- 

ringar med  dock  ringa  behållning  äro 

reservskjutsning,  postföring  och  köpnian- 
navarors  forslande  från  Carlshamn  till 

Wexiö.  Aggån  drifver  enbladig  legosåg, 

4  qvarnverk  med  6  par  stenar,  jemte 

ett  mindre  pappersbruk;  dessutom  finnas 
ett  tegelbruk  och  garfveri.  Boningshusen 

utgöras  vanligen  af  mindre  tvåvånings 

trähus,  pä  ett  par  ställen  finnas  ladu- 
gårdar af  sten.  En  helsobrunn  med 

lindrig  mineralhalt  finnes  på  Högnalöfs 

egor  nära  intill  Lidhems  sjö.  Ltom 

fruktträd  ha  ädlare  vilda  träd,  isynner- 
het lönnar  och  lindar,  blilvit  planterade 

vid  några  gårdar.  —  Kyrkan,  "'/g  mil 
från  moderkyrkan,  är  gammal,  af  sten, 

30  alnar  limg,  15  bred,  ombyggd  1835, 
då  hon  erhöll  stentorn  och  blef  en  af 

stiftets  vackraste.  Barnundervisningen 

besörjes  i  en  fast  skola.  Sockenl)iblio- 
thek  finnes.  I  fattigförsörjning  erlägger 

h varje  helt  mtl  18  rdr  rmt.  De  öfver 
allt  befintliga  begrafningsrören  vittna  om 

forntida  strider;  en  ruusteu  finnes.  En- 
ligt traditionen  skall  en  konung  Högne 

haft  sin  bostad  nti  Högnalöf,  der  hans 

förmenta  grafplats  ännu  lär  vara  synlig. 

Den  berömdaste  person,  som  utgått  frän 
Uråsa,  är  biskopen  i  Lund  Knut  Hahn, 

h vilken  mycket  bidrog  till  att  de  eröf- 
rade  provinserna  Skåne  och  Blekinge 
hastigt  sammansmälte   med  Sverige. 

Gårdar:  tSkye,  1  frälse-säteri,  350  tids 
areal,  hvaraf  38  åker;  Högnalöf  Storeg. 
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1  mtl  rustliall,  367  tids  areal,  livaraf 

31  äker.  '  \,  mtl  iSlyesqvarn  ett  militiie- 
Ijoställe.  —  Uråsa  by,  '/•,  frälse,  2'., 

skatte,  '  \,  rustliAll,  ■"'  ̂  kyrkolierdeus  stom, med  en  areal  af  1,661  tid  och  bebodd 

af  c:a  200  inbyafgare.  —  Från  Uråsa 
gästo:ifvareerård  skjutsas  till  Ingelstad  i 

norr  ■V4  rail,  Qvaniemåla  i  söder  IV4 
dito,  Jäth  i  s.  v.  1  dito.  —  Adress: 
Wexiö. 

Uskaboda  grufvor  i  Lindes  socken 
och  bergslag  af  Örebro  län,  vid  nord- 

östra stranden  af  den  betydliga  sjön 
Usken.  Ur  de  två  här  bearbetade  jern- 
grnfvorna  upphemtades  år  1864  omkring 
12,700  centner  malm. 

Utanede,  by  uti  Forss  socken  af 

Jämtlands  läns  norra  fögderi;  1-/3  mtl 
skatte  på  3:ne  nummer,  med  6  torp, 
qvarn  och  säg;  10  åboer,  200  inbyggare; 
ett  taxeringsvärde  af  128,000  rdr  rmt. 

Byn,  som  ligger  vid  Indalselfven,  bvil- 
ken  numer  genom  upprensning  kan  be- 

faras med  ångbåtar  från  Klingerfjärden 
vid  Östersjön  ända  hit  upp,  har  fått 
sin  egentliga  märkvärdighet  af  ett  hem- 

man, som  i  många  år  gått  i  arf  från 

far  till  son  inom  en  bondslägt  och  blif- 
vit,  till  följd  af  läget  vid  Edeforsseti 
och  en  liten  närbelägen  holme,  kalladt 
Edholmen.  En  af  egarne  på  seduare 
tider,  Erik  Esbjörnsson,  blef  slutligen 
assessor  i  Sundhets-kollegium,  var  förut 
kronprins  Carl  Johans  lifraedikus,  adla- 

des och  dog  1856;  han  var  gift  med 

en  dotter  till  handlanden  Hiilphers,  ut- 
gifvaren  af  »En  resa  i  Dalarne»  med  flera 
landskapsbeskrifningar. 

TJtansjö,  masugn  uti  Högsjö  socken, 
Södra  Angermanlad  och  Wester-Norr- 

lands  län,  2'/.{  mil  från  Hernösand,  '/n 
mil  från  kyrkan,  är  uppförd  är  1838 
vid  en  mindre  ås  utlopp  i  Angerman- 
elfven,  sedan  de  här  förut  från  år  1738 

privilegierade  stångjernsbruken  och  manu- 
fakturverken helt  och  hållet  blifvit  ned- 

lagda. Till  masugnen,  der  medeltillverk- 
ningen under  åren  1859 — 61  utgjorde 

1(»,364  ctr  tackjeru  och  127  ctr  gjut- 
gods,  höra  qvarn,  tegelslageri,  finbladig 
såg  med  2  ramar  och  en  pä  sednare 
tiden  tillköpt  landtegendom,  bestående 
af  127%  seland,  hvaraf  UtansjÖ  by  på 
16  (24  =  1  mtl),  inom  Ilögsjö  och 
11 V4  dito  inom  Gudrauudrå  socken, — 

Mangårdsbyggnaden  är  uppförd  '/^  mil 
från  verket  vid  östra  ändan  af  Mört- 

sjön, dess  trädgård  an  föres  såsom  en 

sällsynhet  för  orten  på  1780-talet.  Utan- 
sjÖ masugn  har  hört  till  Leufsta  fidei- 

kommiss och  eges  nu  af  statsrådet  gr. 
B.  von  Plåten;  folkmängden  uppgick  år 
1863  till  330  personer. 

Utby,  annex-socken  till  Ekby  pasto- 
rat, är  belägen  uti  Wadsbo  härad  af 

Skaraborgs  län,  '^//^  mil  s.  o.  från  Marie- stad; areal  3,934  tid  fast  mark  och 

0,051  qvadratmil  vatten;  7  mtl  skatte, 

1  krono,  9V48  frälse;  öfver  500  inbyg- 
gare. Marken  jeran,  rådande  jordmån 

lera,  saknar  skog.  På  norra  och  östra 
gränserna  ligger  sjön  Ymsen,  i  s.  o. 

Högraossen,  der  Kjettilsön,  '/ib  mtl  sk., 
är  beläget  liksom  på  en  holme,  dit  vissa 

tider  vägen  är  nästan  ofarbar.  Taxe- 
ringsvärdet 430,225  rdr  rmt.  Kyrkan, 

-/^  rail  från  moderkyrkan,  är  byggd  af 
sten  1660  med  tillbyggnad  1733.  Stör- 

sta gården  är  1  '/g  frälse-säteri,  '/.j  rå 
och  rö  Jula  med  '/o  frälse  Bromyra, 
till  båda  hemmanen  hör  fiske  i  Ymsen; 

y-?  mtl  frälse-säteri  och  •'/j^  skatte  Eb- 

betorp, en  gård.  —  3-/3  mtl  rå  och  rör 
Jula  ha  4  egare.  —  Utby,  by  om  5 
mtl  skatte,  1  mtl  pastors  stom  och  1% 
frälse.  —  Adress:  Mariestad. 

Utby,  kaptens-boställe  uti  Hjerturas 
socken  och  Bohus  län,  af  1 V4  mtl,  är 
välbebygdt;  har  70  t:rs  utsäde,  äng  till 
180  lass,  god  husbehofsskog.  Här  föddes 
1767  landshöfding  Baltzar  A.  C.  von  • 
Nieroth. 

Utby,  gästgifvaregård  uti  Dalarne, 

skjutsar  till:  Of  vanmyran  i  norr  l'V4 
mil,  Leksands-Noret  sydvest  I'/-»  dito, 

Wikarby  nordvest   l'/4  dito. 
Utdala,  förr  Uthala  eller  Uttala.  En 

sätesgård  uti  Oppeby  socken  af  Kinda 
härad  och  Linköpings  län,  5  mil  frän 
Linköping,  belägen  vid  sjön  Asunden, 
består  al  2  mantal  frälse-säteri,  hvar- 

under  är  afhyst  '/.^  frälse-säteri  Rumnebo, 
och  för  öfrigt  höra  till  egendomen  1 
mtl  frälse  samt  qvarn  om  2  par  stenar. 

—  Uttala  har  fordom  varit  ett  prae- 
bende-hemman,  köptes  1629  med  ännu 

underlydande  och  andra  gårdar  af  asses- 
sor Peder  Mattsson  Stjernfelt,  som  ut- 

vidgade godset  sä,  att  det  1636  utgjor- 
des   af    27 '/4    mtl.     Af  hans    20   barn 
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pvncs  sonen,  öfverste  Lars  Grubbe,  som 

skrel"  sig  till  Utala,  innehall  ijodset  till 
sin  död  1642,  li varefter  det  med  systern 

Barbro  öfvergick  till  landsliiifd.  Arenflt 
Möller,  död  harstädes  1692.  (iodset 

ärfdes  af  sonen,  löjtn.  Simon  Adam  f 
liär  1738,  reducerades,  men  återkom  till 

slägten ;  köptes  sedermera  af  Jör.  Arni- 
skölds  fru  E.  C.  Ulf,  som  lefde  enka 

1760;  har  derefter  under  återstoden  af 

l70()-talet  varit  styckadt  mellan  med- 
lemmar af  slägterna  llääf,  Duse,  Raab, 

Hvitfelt  och  fick  sednare  åter  en  egare 

i  friherre  H.  G.  Holst,  gift  med  E.  B. 

Hvitfelt;  kiiptes  år  1805  af  prosten  I). 

Pontin,  inom  hvars  slägt  godset  alltse- 
dan förl)lifvit  —  Utdala,  med  ofvan 

uppgifna  gods,  tax.  186:3  till  98,000 
rdr  rmt. 

Utgrunden,  i  södra  delen  af  Kalmar 

sund;   ett  fyrfartyg  är  der  förlagdt. 

Utklippan,  fyr  på  den  yttersta  af 
öarne  utanför  Thorsliammars  socken  i 

Blekinge. 

Utmeland,  Utmedlaml  (i  1825  års 

jordebok),  by  uti  Mora  socken  af  Ofvan- 
Siljans  fögderi  och  Stora  Kopparbergs 
län,  med  något  öfver  300  inbyggare; 
har  ett  af  våra  förnämsta  historiska  min- 

nesmärken, nämligen  källaren  vid  Sax- 
vikens strand,  der  Gustaf  Wasa  gömdes 

undan  för  danska  fogdarne  af  Tomt- 
Matts  Larssons  hustru,  och  der  i  våra 

dagar  en  minnesvård  blifvit  upprest  åt 

befriaren.  Länge  stod  källaren,  —  den 
var  af  gråsten  och  hvälfd,  med  nedgång 

genom  en  lucka  inne  i  stugan  —  qvar 

och  underhölls  af  arfvingarna  efter  Tomt- 
Matts  och  dem,  som  sedermera  inne- 

hade gården,  samt  besöktes  af  resande, 

hvilka  icke  underläto  att  nedstiga  i  käl- 
laren och  på  dennas  väggar  teckna  sina 

namn,  —  enligt  vanlig  sed.  Då  för- 

spordf.-s,  —  det  är  nu  icke  länge  sedan, 
—  af  de  om  sin  kyrkas  prydande  alltid 
måna  Morakarlarne  en  önskan,  att  den 
berömde  mästaren  Höckert  måtte  måla 

och  i  kyrkan  uppsätta  en  tafia,  förestäl- 
lande Gustaf,  talande  till  folket  i  Mora. 

Åtskilliga  hinder  uppstodo  mot  denna 

plan,  och  nu  läto  några  i  Dalarne  födda, 

fosterländskt  sinnade  män  1859  en  uppma- 
ning utgå  till  Svenska  folket  attsamman- 

skjuta  medel  till  uppsättande  af  en  minnes- 
vård öfver  den  historiska  källaren  i  Utme- 

lands  by.  Snart  stod  monumentet  fär- 
digt oclt  invigdes  högtidligt  i  prinsarnes 

närvaro  den   29  Sept.   1860. 

Monumentet  består  i  en  öfver  käl- 

laren uppförd  byggnad,  ett  verk  af  Scho- 
lander,  15','.,  alnar  lång,  11  alnar  bred, 
15  alnar  till  högsta  spetsen,  försedd 
med  en  lanternin,  öfver  hvars  stora  iialf- 
runda  fönster  Svenska  riksvapnet  sitter, 

medan  -en  gyllene  vase  glimniHr  som 

spetsprydnad  öfverst.  Taklisten  är  af 

eksnideri  med  svarta  intaglio-ornamen- 
ter,  frisen  grå  med  röda  ornamenter,  i 
hvilka  de  svenska  landskapernas  vapen 

äro  målade  med  sina  färger;  öfver  in- 
gångsporten sitter  en  grå  marmortafla 

med  inskrift.  I  portens  hvalfslut  sitter 

Wasavapnet  med  en  heraldisk  bandeau, 
hvaruti  läses  ett  af  Gustaf  Wasas  val- 

språk: Beatus  qui  timet  Do  minn  m 
(Säll   den,  som  Herren   fruktar). 

Invändigt  äro  väggar  och  tak  för- 
sedda med  röda  ornamenter.  Det  tak, 

som  skiljer  rummet  från  vinden,  är  af 

raattslipadt  glas;  golfvet  af  sten  i  tvenne 

färger.  På  golfvet  är  den  gamla  (öpp- 
ningen till  den  rykti)ara  källaren,  i  hvilken 

man  ännu  nedstiger  på  samma  trappor 

som  de,  på  hvilka  Gustaf  Wasa  steg  ned. 
—  Inne  i  rummet  sitta  trenne  taflor. 

Af  dessa  föreställer  den  ena  en  utsigt 

af  Sälensby,  der  de  från  Mora  utsända 

skidlöparne  äiidtligen  upphunno  Gustaf 
och  återförde  honom;  denna  lafla  är 

målad  af  konung  Carl  XV.  Den  andra 

föreställer  Ornäs,  der  Gustaf  räddades 

af  Barbro  Stigsdotter,  Arendt  Pehrssons 
hustru,  och  hvilken  tafla  är  målad  af 

Edvard  Bergh.  Tredje  taflan,  af  Höckert, 

midtför  ingången,  föreställer  huru  Tomte 

INLntts'  hustru  hjelper  Gustaf  att  nedstiga 
i  källaren,  öfver  hvilken  bon  står  fär- 

dig att  välta  vörtkaret,  för  att  gömma 
honom  undan  de  Danska  spejarne,  hvilka 

genom  fönstret  synas  komma  ridande 

på  isen.  Pä  ett  bord  i  rummets  ena 
hörn  ligger  ett  stort  album,  hvari  de 
besökande  inskrifva  sina  namn.  Pä  bokens 

första  blad  står  med  fasta,  manliga  drag 
skrifvet  namnet  Carl. 

Sådant  är  L'tmelands-monumentet , 

hvilket  bevakas  al  en  gammal  invalid,  en 

kämpe  från  1808  års  krig,  hvars  namn  är 

Uppstraud;  han  bor  i  en  stuga,  uppförd 
nära  invid  monumentet, som  orogifves  med 
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en  vacker  plant erini^.  Stället  är  en  vall- 
fartsort, flitiift  besökt  af  resande,  men 

älven  af  ilen  om  sina  stora  minnen 

mana  Dalallmogen. 

UtnåS,  ett  och  \.,  mtl  berustadt  sä- 
teri i  Ormesberga  socken,  Norrvidinge 

härad  och  Kronobergs  län,  har  egts  af 

en  grefvinna  Sprengtporten,  1770  af 

rådman  Lahmans  och  korporal  lletz'  arf- 
vingar.  Sedermera  såldes  gärden  till 

bönder  och  inneliatves  nu  efter  laga 

skifte  1839  i  tre  lotter,  h vilkas  egare 

genom  vackra  odlinsfar  pä  ett  hedrande 

sätt  nt märkt  sig;  arealen  är  upptagen 
under  art.   Ormesberga. 

Utnäs,  två  och  ',,  mantal  skatte  i 
Säi)y  socken,  Suefringe  härad  och  VVe- 
sterås  län,  beläget  vid  Mälarviken  Fre- 

den, tillhör  Ufregementets  grenadiercorps 
passevolanskassa.  Hemmanen  köptes  till 
skatte  år  1737  för  1,200  rdr  rmt.  På 

egorna  ligger  Westmanlands  regementes 

mötesplats   Utnäs  Löt. 
Utsuud,  bv  uti  Folkärna  socken  af 

Näsgårds  fögderi  och  Stora  Kopparbergs 
lan,  innefattar  4  rdr  2  sk.  3  rst.  skatte- 

tal; 21  hushåll;  q  värn  och  såg:  öfver- 
fartsort  öfver  Dalelfven. 

Uttersåker,  militine-boställe  af  l'/^ 
mtl  uti  Hjertums  socken  af  Göteborgs 
och  Bohus  län,  är  af  sednaste  arrenda- 

torn  bebygdt  med  en  prydlig  manbygg- 
nad och  förskönadt  med  flera  anlägg- 

ningar; har  45  tids  iuegor  med  bördig 

jord  samt  hnsbehofsskog. 
Utterviken,  Södra.  Hamn  och  la- 

stageplats  i  Njurunda  socken  och  Medel- 
pad, omkring  3,000  fot  i  norr  frän 

Galtströms  jernbruk  och  sågverk.  Ham- 
nen är  väl  liten,  så  att  högst  3  större 

18  fot  djupgående  fartyg  samtidigt  kunna 
der  vara  skyddade  för  det  af  blott  en 

mindre  klippa  afskilda  hafvets  påtryck  ; 

men  inlastningen  sker  beqvämt  vid  maga- 

zins-bryggan.  Sedan  den  25  Maj  1850 
har  platsen  K.  Maj:ts  tillstånd  att  ut- 

skeppa brukets  jern  och  skogseffekter 

direkt  till  England,  Frankrike  eller  Bra- 
silien. Utom  rymliga  magaziner  finnas 

här  åljyggnader  för  tulltjenstemannen 
och    lots. 

Uttersberg,  egendom  uti  Krokeks 

socken  al  Lösings  härad  och  ]>inköpings 

län,  omkring  2'/2  mil  från  Norrköping, 
vid   Svintunasjön,    består    af    1    mtl   ber. 

säteri  med  underl.  '/^  frälse  Rassla  och 
Svintnna  mjölqvarn  om  3  par  stenar. 

Uttersberg,  som  är  grundadt  af  sam- 

manbyggda krono-hemmanen  -/^  mantal 
Uttersberg  och  '/.j  mtl  Hult,  synes  af 
gammalt  varit  enda  betydande  gården 

i  orten,  och  ännu  påträffas  på  egorna 

spår  efter  fordna  stenbyggnader.  Den 
donerades  1620  till  sekreteraren  i  riks- 
archivet  Peder  Månsson  Utter,  i  1623; 

synes  ock  dessförinan  varit  inom  slägten 

(troligen  såsom  boställe),  ty  en  dotter 
till  nämnda  Peder  Utter  föddes  här  år 

1598.  Om  sekreteraren  Utter  berättas, 
att  han  i  barnaåren  nedfallit  till  bottnen 

af  en  sjö,  derifrån  han  först  på  tredje 
dagen  medelst  en  båtshake,  den  han 

grep  fast  uti,  upphemtades  vid  lif,  eme- 
dan en  väderblåsa  satt  sig  omkring  hans 

hufvud.  Efter  konung  Sigismunds  ne- 
derlag vid  Stångebro  måste  han  hålla 

sig  undan  för  hertig  Carl  och  gömdes 

då  af  en  vän,  en  prest  på  landet,  först 
i  lians  nattstugukammare  och  sedan  uti 

ett  skåp  i  sakristian,  men  blef  likväl, 

efter  några  års  förlopp,  upptäckt  af 
klockaren,  som  en  natt  märkte,  att  det 

brann  ljus  i  sakristian,  samt  lät  gripa 

och  föra  honom  till  konung  Carl;  ir)- 

sattes  af  denne  i  ett  svårt  2-årigt  fän- 
gelse på  Nyköpings  slott,  under  det 

ransakningen  försiggick;  blef  derefter  af 

konungen,  som  glömt  hans  namn  och 

kallade  honom  den  gamla  Grå,  fram- 
kallad och  fick  nåd,  bodde  sedan  på 

sin  egendom  Uttersberg,  tilldess  han 
åter,  för  sin  redlighet  och  skicklighet, 

blef  inkallad  i  tjenst;  Uttersberg  redu- 
cerades från  slägten,  men  förlänades 

åter  till  major  Peter  Johanssons  och 
Sidonia  Lilljes  barn  för  lifstid;  kom  på 

1700-talet  under  Stafsjö  bruk,  h varun- 
der det  jemte  7%  mtl  i  samma  socken 

ännu  1862  lydde,  men  har  sedan  dess 

blifvit  försåldt  till  inspektor  C.  V.  Ikrg- 
ström   på  Fiskeby. 

Uttersberg,  I.  d.  Flohammar,  jern- 
verk  och  landtegendom  uti  Skinnskatte- 
bergs  socken  och  Bergslags  härad  af 
Westerås  län,  vid  Hedströmmen,  här 

kallad  Uttersbergsån.  Uttersbergs  gård 

förekommer  såsom  köpt  från  kronan  år 

1647  af  Jakob  de  la  Gardie,  egdes  der- 
efter af  as.s(  isor  J.  Utterklou,  adlad 

Utterklo,  af  hvilkii,    dtii   fick  sitt  nuva- 
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rande  namn,  efter  hans  död  1683  redu- 
cerades garden,  men  utbyttes  äter  1693 

af  enkan  fru  Iiiirrid  Boij,  t  1696;  eg- 
des  derefter  af  magen ,  major  Göran 

Svebilius,  adlad  Adlerbcrg,  och  kora  ge- 
nom gifte  till  slägten  Gyllenborg,  der- 
efter till  slägten  Wegelin,  egdes  1864 

af  k;.mmarherren  C.  F.  von  Nieroth.  — 
Uttersbergs  l)ruk,  hvars  anläggningsar 
är  okiindt ,  har  med  Ostanfors  och 

Flohaminars  jernbnik,  till  en  del  be- 
lägna inom  Heds  socken,  4  härdar  med 

en  medeltillverkning  af  7,934  centner 
stångjern.  Landtegendomen  består  af 

'/4  mantal  frälse-säteri  Uttersberg  med 
Svartbäckstorp,  1  frälse-säteri  Skärviken 
med  en  enbladig  såg  och  tegelbruk, 
5Vi>  rotl  skatte  inom  samma  socken 

och  'o  frälse,  l''"jfi  skatte  inom  Heds 
socken.  Hela  egendomen  hade  1864  ett 
tax. värde  af  340,000  rdr  rmt.  —  Sedan 
förslag  om  anläggning  af  en  jcrnväg 
mellan  Uttersberg  och  Köping  väckts  pä 
slutet  af  1850-talet,  har  man  omsider 

lyckats  åstadkomma  ett  bolag  för  verk- 
ställande af  försinget,  hvarigenom  Kö- 

pings Mälarhamn  förenas  med  Hedström- 
mens dalgång.  Arbetet  började  i  medlet 

af  Oktober  månad  1863,  och  skulle  enligt 
kontrakt  banan  öppnas  för  trafiken  under 

innevarande  års  sommar  (1866).  Anlägg- 
ningskapitalet beräknades  till  1,200,000 

rdr.  viiglängden  till  något  öfver  3  mil,  på 
hvilken  sträcka  icke  mindre  än  17  bruk 

äro   belägna. 
Uttringe,  f.  d.  äfven  Ytteränge,  en 

frälse-säteri  ladugård  at  •'/^  ratl,  se  art. 
Rönninge  i  Salems  socken. 

TJtvängstorp,  annex-socken  till  Sand- 
hems pastorat,  belägen  uti  Wartofta  hä- 

rad, 2%  mil  s.  v.  från  Falköping;  areal 

5,623  tid  fast  mark;  7^;ig  mtf,  hvaraf 

3'f,',  skatte,  'd'^1^  krono;  cirka  465  in- 
byggare. Landet  är  skogsbygd  med  sand 

och  klappurjord  till  jordmån.  Tax. värdet 
301,289  rdr  rmt.  Af  verk  finnas,  utom 

qvarn,  knipphammarc  och  såg  vid  N-.a 
och  S:a  Öijafors,  3  qvarnar,  eu  ylle- 

stamp samt  bränneri.  —  Kyrkan,  liten 

och  gammal,  ligger  ̂ /,  mil  o,  n.  o.  från 
Sandheras  jernvägs-station  och  moder- 

kyrkan. —  Socknens  namn  har  man 
velat  härleda  från  Otvagnas  torp,  eller  de 
odöptas  bygd;  en  benämning,  som  trakten 
skall    erhållit    deraf,  att    här   predikade 

VII. 

den  helige  Sigfrid  och  döpte  de  nyom- 
vända.  Ännu  finnas  sägner  i  behåll 
från  den  tid  den  helige  mannen  besökte 
deras  fäders  ort,  vittnande  om  folkets 
kärlek  till  den  älskade  läraren,  som 
framställde  för  dem  Frälsarens  under 

och  stora  barmhertighet. 
Här  märkes  fr.-säterict  Stora  Kläm- 

mestorp  (Klämmenstorp)  med  underly- 
dande 2'/|p  mtl.  Intet  helt  hemman 

finnes,  utom  Utvöngstorps  by  på  3  mtl 
skatte,  1  krono ;  Fallagärdet  och  Hultarp 

äro  hvartdera  af  ',.,  ratl  frälse.  —  Adr.: 
Slättäng. 

Utåi,  ett  berustadt  säteri  uti  Bro 
socken  af  Bro  och  Wätö  skeppslag  samt 
Stockholms  län,  omkring  1  mil  från 

Norrtelge,  %  mil  från  kyrkan,  består 
af  4  mtl.  —  Utål  är  en  gammal  gård 
i  Sture-ättens  händer;  skänktes  1477  af 
Sten  Sture  d.  ä.  till  Uppsala  domkyrka, 
tillföll  1589  genom  byte  dåvarande  kon. 
Johan  IILs  hofjunkare  Christoffer  von 
Warenstedt,  sedermera  ståthållare  i  Gefle 
och  öfver  hela  Norrland,  med  Uleå  och 

Cajaneborgs  fästningar  samt  Wasa  stad. 
Han  berönimes  såsom  en  ärlig,  gud- 
fruktig,  from  och  af  hela  landet  älskad 
man  och  var  gift  med  hertig  Magni,  utora 

äktenskap  födda,  dotter  Lucreti;;;  gär- 
den innehades  af  hans  slägt,  adliga 

ätten  VVerristedt,  till  reductionen  och 
äfven  sedermera  genom  utbyte  till  1778, 
då  det  af  kornetten  Abraham  Lago  von 

"VYrnstedt  försåldes  till  eu  Korsmän; 
egdes  1825  af  von  Post,  1849—64  af 
fru  J.  H.  Härlin.  på  sednare  åren  äfven 

egarinna  af  Norr-.lersjö,  se  den  artikehi. 
—  LUål,  före  1837  berustadt  krono- 

säteri, skatte-köptes  den  16  Juni  n.  år; 
taxerades  1863  till  60,000  rdr  rrat. 
Gården,  hvartill  höra  qvarn  med  1  par 
stenar  och  enbladig  såg,  var  ännu  1818 

bebyggd  med  endast  ett  obetydligt  man- 
hus af  trä;  men  tillhörande  trädgård  vjjr 

jemförelsevis  af  mer  betydenhet. 
Utö,  en  ö  i  Södermanlands  skärgård, 

s.  v.  om  Ornö,  mellan  Mysingen  i  vester 
mot  Muskön  och  Gråfjärden  i  norr;  hon 
utgör  med  en  mängd  smärre  öar  och  skär, 
deribland  äfven  de  i  visst  afseende  hit- 

hörande och  bortom  Grimmersund  i  s.  v. 

belägna  Ålö ,  Rånö  och  Nåttarö,  en 

kapellsocken  till  Oster-Haninge  pastorat 
och    hörer    i    administrativt    hänseende 
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till  Sotholms  härad  af  Stockholms  län. 

Arealen.  8,586  tid,  är  fördelad  på  ?'/•> 
ratl  frälse,  hvaraf  1^ .^  mtl  räknas  i  civilt 
hänseende  till  Osrao  socken.  Sjelfva 

Utön,  med  en  kuapp  mils  längd,  'g 
mils  bredd  i  norra  hälften  samt  '/o  mils 
i  den  södra,  består  hufvudsakligen  af 
en  bergås,  med  högst  80  till  90  fots 
höjd,  och  några  mindre  åsar  samtderi- 
mellan  liggande  dalar  och  sliitter,  hvilka 
äro  upptagna  till  åker  och  äng  eller 
bevuxna  med  löfskog;  sjelfva  åsarne 
bära  barrskog.  Jordmånen  är  sand, 
stundom  blandad  med  svartmylla.  Flera 
raineralkällor  finnas,  deraf  en  å  Edes- 
)iäs  egor  begagnas  till  helsokälla.  Ön  har, 
i  likhet  med  hela  skärgården,  bådesoramar 
och  höst  sednare  än  fasta  landet.  Folk- 

mängden, som  år  1805  uppgafs  till 
573,  hade  1865  uppgått  till  cirka  670 
inbyggare  (enl.  Stockholms  adress-kalen- 

der 1865  endast  573).  Förnämsta  nä- 
ringen är  jernmalms  brytning,  dernäst 

åker  och  ängsbruk,  fiske  och  skälfångst, 
ehuru  alltmer  i  aftagaude,  samt  sjöfart. 
Hela  fastighetsvärdet  upptogs  1863  till 
2lu,200  rdr  rmt.  Kommunikationen  med 

tasta  landet  sker  mest  öfver  Mysingeu 
och  Horsfjärden  till  Wittså  qvarn  i  VVe- 
ster-Haninge  socken;  dit  räknas  2  mil, 
till  Dalarö  3  mil,  till  Stockholm  7  mil 

genom  Staket  och  14  mil  genom  den 
yttre  skärgården.  —  Sedan  1726  har 
Utö  haft  egen  kapell-predikant.  Den 
gamla  kyrkan  h;.rjades  af  Ryssarue  1719; 
spår  efter  en  äldre  kyrkobyggnad  skola 
finnas  vid  Edesnäs.  Nu  är  ny  kyrka 
byggd  af  sten  med  torn  på  Utö  gruf- 
bolags  bekostnad;  af  detta  bolag  är  äfven 
folkskolan  grundad.  Här  märkas  Utö 
jernmalmsgrufvor  (se  nedan),  hvarunder 
hela  socknen  lyder.  —  Edesnäs  eller 
Utö  gärd  (se  Edesnäs).  —  Hemman  äro 
Byle,  Hamnudden,  Krokarne,  Nederby 
1  mtl.  Norrby,  Skogsbyn  eller  Under- 

skog, Stentäppan,  Träma  med  qvarn  och 
såg,  Storbyii,  Söderbyn  och  Backbyn.  — 
Adress:   Dalarö. 

TJtö,  jernmalmsfält  uti  förut  beskrifna 
socken  af  Sotholms  härad,  beläget  vid  öns 
norra  ända,  öfverst  på  den  70 — 80  fot 
höga  bergsträckningen, midteraot  de  strax 
utanför  liggande  Pers-  och  Tallhobiiarna, 
är  redan  på  afstand  synligt  frän  allmänna 
segelleden  genom  sina  grufvebyggnader. 

sina  uppfordringsverk  och  ångmaskins- 
hus samt  genom  de  i  den  säkra  ham- 
nen nedanför  ankrande  fartygen,  som 

komma  för  att  afhemta  och  till  aflägsna 

hyttor  föra  hvad  kunskapen  och  idog- 
heten uppbrutit  ur  det  rika  malmbergets 

inandöraeu.  Jernmalrasfältet  räknar  sin 

första  upprinnelse  från  början  af  1600- 
talet,  då  enligt  sägnen  den  första  gruf- 
rörelsen  här  i  Carl  IX:3  tid  skall  blifvit 

öppnad  för  vinnande  af  silfvermalm,  hvar- 
om  ock  en  längst  i  n.  o.  nu  mer  vatten- 
fylld  grufva,  kallad  Silfvergrufvan  torde 
erinra;  men  del  ringa  malmutbytet  och 
dess  obetydliga  halt  af  ädel  metall  nöd- 

gade troligen  de  första  upptagarne  att 
söka  nya  tillgångar,  hvilket  föranledde 
upptäckten  af  de  mer  uthålliga  och  rika 
förråder  af  jernmalm,  som  här  blifvit 

nedlagda.  Nyköpingsgru/van  samt  Lång- 
och  Finngrufvorna  voro  de  första,  som 

upptäcktes,  och  äro  ännu  de  mest  be- 
tydande; de  flesta,  som  sedermera  upp- 

täcktes, äro  nu  öde  och  fulla  med  vatten. 
Det  malmförande  lagret  af  öfver  500 
famnars  längd  är  dock  icke  öfver  allt  af 
brytvärdig  natur,  utan  ofta  uppblandadt 
med  ofyndig  hornblende.  Allmänna  berg- 

arten är  hälleflinta,  i  iivilken  bergart 
det  malmförande  lagret  dock  icke  direkt 
inneslutes,  utan  begränsas  närmast  på 
ömse  sidor  utaf  kornig  kalksten.  Huf- 
vudmassau  af  den  jernmalm,  som  konsti- 

tuerar Utö  nialmlager,  och  hvilken  för 
sina  goda  egenskaper  är  vida  omkring 
i  landet  känd  och  eftersökt,  utgöres  af 

jernglans  eller  s.  k.  blodstensmalm,  un- 
der det  att  svartraalm  eller  magnetisk 

jernmalm  förekommer  endast  i  mer 

underordnad  grad.  Utö-malmens  mest 
utmärkande  yttre  egenskap  är  en  inbland- 

ning af  röd  jernkisel,  soin  gifvit  anled- 
ning till  namnet  »rödmalm»  och  hvari- 

genom  den  med  lätthet  skiljer  sig  från 
alla  andra  blodstensmalmer  inom  riket. 

Sjelfva  jernhalten  vexlar  mellan  38  och 

45  ''^'. .  (Se  vidare  Kongl.  Wetenskaps- 
Akademiens  Handlingar  för  år  1854, 

sid.  243 — 259.)  Det  största  djup,  till 
hvilket  afsänkningen  här  hunnit,  är  uti 

Nyköpingsgru/van,  hvilkens  vattenduut 
innehar  120  famnar  i  allmän  afvägning. 

På  sednare  tiden  hafva  Storgru/van,  Spens- 
och  Nyköpingsgrufvorna  ensamt  blifvit 
bearbetade;    ur    de    två   sistn.   upptogos 
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1863:  166,640  centner.  Vid  {?rufvornas 

första  upptagande  i  början  af  160()-talet, 
på  frälse-heramanet  Träraas  egor,  brötos 
de  till  en  början  af  dåvarande  frälse- 
egare  sjelfva,  men  sedan  åtskilliga  raas- 
ugnspgare,  så  väl  uti  Finland,  sora  i 
Södermanland  ocli  Norrland,  börjat  att 
hänf:  ån  fylla  sina  behof,  så  slöts  mellan 

dem  och  grufegaren  en  öfverenskom- 
melse,  hvarigenom  brnksegarne  för  hvart 
l8:de  sh((j  malm,  som  de  sålunda  på 

egen  bekostnad  uppbröto,  skulle  til!  gruf- 
egaren betala  1  speciesriksdaler;  detta 

fortfor  dock  endast  en  kort  tid,  hvarefter 

grufvorna  lemnades  till  en  arrendator, 

tills  år  1678  kontrakt  uppgjordes  mel- 
lan egaren  och  en  assessor  Cronmarck, 

att  han  skulle  årligen  låta  bryta  40,000 
skU  malm  och  derför,  efter  1  rdr  sp. 
för  18  skU,  betala  i  årl.  arrende  2.222^0 
rdr;  denna  afgift  kallades  genandt.  Ar 

1684  indrogs  grufvan  i  likhet  med  ri- 
kets öfriga  och  förklarades  såsom  kro- 
nans tillhörighet,  hvarefter  grufvorna 

bortarrenderades  för  kronans  räkning  till 
år  1739,  då  desamma,  uppå  ansökning 
af  kongl.  rådet  grefve  Claes  Bondes  och 
f.  d.  kammarrådet  Johan  Casimir  Fle- 
mings  arfvingar,  på  hvilkas  frälsejord 
grufvorna  voro  belägna,  genom  Rikets 

Ständers  och  Konungs  sammanstämman- 
de beslut  återställdes  till  bemälte  arfv. 

såsom  rätte  egare.  Imellertid  uppstod 
redan  1741  en  långvarig  tvist  mellan 

bruksegarne  och  verkets  innehafvare,  rö- 
rande malmpriset,  tills  slutligen  1804 

ett  bolag  bildades  af  25  lotter,  sora  af 

dåvarande  egaren,  major  Adam  Reuter- 
sköld,  tillhandlade  sig  Utö  grufvor  med 

tillhörande  frälse-egeudomar  (9V4  mtl) 
för  en  köpeskilling  af  170,000  rdr  bco 
specie;  de  innehafvas  med  tillydande 
jordegendomar  ännu  af  samma  bolag, 
ehuru  i  några  af  de  gamla  delegarnes 

ställe  ingått  nya.  Af  nuvarande  intres- 
senter må  nämnas:  Sörfors,  Sta/sjö, 

Holm  och  Graninges,  Eds,  Norrmarks 

bruksintressenter,  landshöfding  de  Car- 
nalls  arfvingar    i    Finland,   ryttraästaren 

Tersmeden,  hofmarskalk  von  Wahren- 
dorffs  arfvingar,  baron  P.  A  Tarams 
arfvingar,  minister  J.agerheira,  hrr  J.  C. 
Pauli  <Si  C;:ni,  baron  F.  Hisinger.  Gruf- 
vornas  fastighetsvärde  upptogs  i  1863 
års  bevillning  till  143,000  rdr  rmt;  i 
bevillning  efter  II  och  III  art.  erlades 
c:a  219  rdr  rmt.  Årliga  uppfordringen 
af  malm  och  griiberg  uppgår  till  mellan 
50  ä  60,000  sk/6  malm  samt  40  ä 

50,000  sk/i  gråberg;  brukliga  arbets- 
sätten äro  hufvudsakligen  l:o  botten- 

tro.^sning  eller  jjallsirossning,  2:o  ort- 
drifning  och  3:0  sänkning  (se  härom 
301  sid.  i  förut  nämnda  Wetensk.  Akad. 

handl.);  arbetarnes  antal  uppgår  till  om- 
kring 110.  Endast  undantagsvis  afyttras 

någon  mindre  raalmpost  till  ptirsoner 
utom  bolaget.  För  malmens  forsling 

till  stranden  finnes  sedan  1838  en  jern- 
väg.  hvarå  omkring  25  skll  dragés  ä 
vagn   af  en   häst. 

Utö,  en  sätesgård  på  Arnön,  sora 
hörer  till  Bond-Arnö  socken  af  Trögds 

härad  och  Uppsala  län,  består  af  '/, 
ratl  frälse-säteri  och  har  sedan  längre 
tider  haft  egare  gemensamt  med  när- 

belägna sätesgården  Grönsö,  som  ligger 

vester  om  norra  Björkfjärden  vid  segel- 
leden mellan  Stockholm  och  Enköping. 

Underlydande  godset  utgöres  af  2% 

mtl  frälse  i  Kongs-Husby,  4%  mtl  frälse, 
^'g  ratl  skatte  i  Weckholms  socken;  hela 

egorymden  uppgifves  till  240  tid  in- 
egor,  770  tid  skog  och  utmark,  deraf 

2,163  qv.ref  böra  till  Utö  säteri  (inbe- 
räknadt  Helsingbo  och  Grönavalls  skär). 
Godset  har  tillhört,  utom  de  under  art. 

Grönsö  angifna  egarne,  öfverste  E.  Carls- 
son Odelströra,  f  1710  på  sin  egendom 

Käggleholm  i  Nerike,  öfverste  H.  Fal- 
kenberg till  Bälby  och  Grönsö  ra.  fl., 

genom  gifte  med  dennes  dotter  hof- 
raarskalken  C.  Posse,  död  1791,  flera 

medlemmar  af  slägten  Schulzeuheim,  der- 
af presidenten  i  bergskollegium  D.  v.  S. 

var  född  här  1788,  död  1848.  —  Utö 
säteri  har  en  gammal  manbyggnad  af 
sten,  som  skall  fordom   varit  kloster. 
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Waberget,  vid  vestra  stranden  af 

Bottensjön,  i  höjd  täflande  med  Om- 
berget. 

Wad,  annex-sockeu  till  Hjälstads  pa- 
storat, ar  belägen  uti  Wadsbo  härad  af 

Skaraborgs  län,  2  mil  s.  o.  frän  Marie- 

stad; areal  2,083  tid  fast  land;  6'/2 
ratl  skatte,  1  krono,  5  frälse;  395  in- 

byggare —  Socknen,  sora  genoraskäres 
af  Tida-ån,  har  i  allmänhet  lera  till 

jordmån  ;  men  på  höjderna  är  klapper- 
jord, blandad  med  mylla.  Taxerings- 

värdet är  459,300  rdr  rrat.  Kyrkan,  af 

sten,  i  sednare  åren  tillbyggd,  ligger 

'  ̂  mil  söder  från  moderkyrkan  och  Mo- 
holms  jernvägsstation  på  statens  vestra 
stambana,  sora  här  går  öfver  Tidan  och 

genomskär  socknen.  Barnundervisningen 

bcslrides  uti  skolan  i  Hjälstad;  en  små- 

skola anses  af  nöden.  —  Socknen  eger 
märkvärdighet  såsom  hysande  inom  sitt 
område  gamla  kungsgården  Waä,  ett 

forntida  Uppsala-ödes-gods,  och  hvar- 

efter  en  hop  stenar  samt  igenfyllda  brun- 
nar torde  vara  lemningar,  om  ick>e  äfven 

efter  en  forntida  stad,  som  skall  blifvit 

af  Danskarne  förstörd;  det  gamla  Asku- 
beck,  der  det  märkvärdiga  mötetår  1200 

hölls,  pä  iivilket  tionden  första  gången 

genom  biskop  Jerp-Ulfs  påyrka. ide  blef 
beviljad,  och  hvilket  finnes  omnämndt  i  bi- 
hanget  till  Westgöta  lagen,  anser  man  sig 
funnit  å  tingsplatsen,  utmärkt  af  24  i 

jorden  nedsatta  stenar,  som  nu  stå  vid 

hemmanet  Askeberga,  der  man  äfven 

påträffat  en  guldring,  värd  400  daler 

kopparmynt.  I  Wads  by  finnas  äfven 

grifthögar.  Xär  grunden  lades  till  kyr- 
kan, skall  man  påträffat  nere  i  jorden  en 

ituklufven  stock,  med  tvenne  trianglar 

ihopfästad  vid  ändarna,  och  h  varpå  ett  men- 
niskoskelett  låg.  I  ett  kon.  Gustaf  Ls 

bref  till  hr  Axel  Eriksson  påyrkas  bevis 
öfver  de  gods,  hans  moder  vederkänt 

från  Wads  kyrka. 
I  socknen  märkes  Waholms  säteri. 

—  Askeberga,  Björlunda  och  Wad  äro 
byar,  i  dea  sistn.    1    mtl    stora-hemman. 

Stråte,  1  mtl  frälse,  med  qvarn,  2  egnre. 
—   Adress:   Wassbacken. 

Wad,  en  gärd  uti  Simtuna  socken 
och  härad  af  Westerås  län,  med  vackert 

läge  utmed  Simtuna  å.  9, a  mil  från 
Stockholm,  3, i  mil  frän  Westeräs,  2,i  mil 

från  Linköping,  2,2  från  Sala,  består 

af  l^g  mtl  skatte  och  '/^  mtl  frälse, 
med  en  areal  af  350  tid,  deraf  140 

åker  i  6-skiftesbruk,  178  tid  skog.  Går- 
den har  innehafts  af  slägten  Norberg 

till  1832,  hvarefter  den  genom  köp  gått 

genom  åtskilliga  händer,  tills  den  1857 
såldes  af  fanjunkaren  G.  G.  Montelius 
till  inspektor  J.  J.  Widberg.  Efter  laga 
skiftet,  som  försiggick  1839,  då  Wad 

blef  frånskildt  frän  de  öfriga  hemmans- 

delarna  uti  Wad,  gjordes  flera  förbätt- 

ringar, isynnerhet  å  byggnaderna,  af  då- 
varande egaren,    fanjunkaren  C.   Karlen. 

Wad,  bergsmanssmedja  uti  Söder- 
bärkes  socken  af  Stora  Kopparbergs  läi), 
har  haft  100  ä  200  skUs  sraide;  för 

åren  1859 — 61  uppgifves  en  medeltill- 
verkning af  672  centner  stångjern. 

Wada,  konsistorielt  pastorat,  höran- 
de till  Vestra  Roslags  kontrakt  inom 

Uppsala  stift,  innefattar  Wada  och  .4»- 
garns  socknar,  med  29%  mtl,  bebodda 
af  cirka  600  inbyggare.  Prestgård,  1 

ratl,  vid  kyrkan;  '/o  mtl  i  Seneby  är 
komminister  bost.  Kyrkoherde  namnes 

1323.  —  Wada,  socken  uti  Wallentuna 

härad  af  Stockholms  län,  3'78  mil  n.  n.  o. 
från  Stockholm,  5  mil  från  Uppsala; 

areal  4,050  tid  fast  mark,  0,oi2  qv.mil 

vatten;  hemmantalet  är  17'/2  ratl,  hvaraf 

7%  skatte,  8'/2  krono,  l'/4  frälse,  be- 
bodda 1865  af  341,  är  1840  af  242 

personer.  Socknens  vestra  del  är  en 
bergländig  skogsmark  utan  skog;  östra 

och  södra  delarne  utgöras  af  Helgö- 
och  Wadasjöarnas  från  norr  och  Ångarns 

från  sydvest  mötande  dalgångar;  jord- 
månen svag  lera.  Tax. värdet  378,300 

rdr  rmt.  —  Kyrkan,  af  sten,  ombyggd 

1822,  ligger  nära  Wadasjöns  södra  ända. 
Foriilemningar  äro  en  runsten   vid  Lilla 
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Benhammarsbron  samt  åtskillicfa  graf- 
högar.  —  Af  gärdar  märkas  kuugsgärfien 
Stora  Ben}iainra,  4  iritl  med  Kohltorp, 
Kraftorp,  Rosendahl,  Sättra,  hvardcra 
af  V4  intl;  rusthullet  Lilla  Benhamra, 
2  mtl,  Seneby  1  mtl  med  Vo  iSkälby, 

ett  gods;  '/^  mtl  frälse  Klingsboda ;  — 
■V4  n-tl  Lappdafd,  Lussinge  och  Skesta 
aro  hemmans  namn,  2  mtl  Wadaby,  vid 

kyikan,  är  militicC.  —  Adress:  Stock- 
holm  och  Brottby. 

"Wadensjö,  konsistorielt  pastorat  i 
Lnnds  stift,  innefattar  socknarna  Waden- 

sjö och  Orja,  med  2&\\  mtl,  bebodda 

af  800  personer.  —  lFarfeH5/'ö,- moder- 
socken,  är  belägeu  uti  llönnebergs  hä- 

rad och  Malmöhus  län,  '/.^  r/iil  u.  o. 
från  Landskrona,  samt  omfattar  1,319 

lid  eller  7,386  qvadratref,  med  3"*/g 

mtl  skatte,  2'\\  krono,  1 '/j,  frälse,  till- 
sammans l\l  mtl.  Socknen,  som  inne- 

håller endast  en  by,  med  god  åker  och 

tillräcklig  höhöstnad,  en  allmänning,  be- 
boddes 1865  af  265  inbyggare;  har  skola 

sedan  1849,  vanligen  besökt  af  26  barn, 

och  hvartill  höra  2  hemman  af  '/^  ratl 
hvartdera.  Kyrkan  ligger  V.,  mil  från 

annex-kyrkan.  —  Hemmanen  J^-l  26  och 

22,  på  ̂,'4  mtl,  utgöra  en  bättre  be- 
byggd gård;  —  |,V  mtl  är  militiae;  V/, 

ratl  prestbol.  k.  M  \%  finnes  en  väder- 
qvarn.   tax.  till   12,000  rdr  rmt. 

Wadsbo,  fögderi  i  Skaraborgs  län, 
innefattar  Norra  och  Södra  Wadsbo 
härader  med  48  socknar  och  staden 

Mariestad,  som,  upptagande  nordligaste 
delen  af  l)åde  landskapet  och  länet,  pä 
en  areal  af  21, 24!»  qvadratmil  land,  O.ssi; 

vatten,  utgöra  en  domsaga  och  4  tings- 
lag (se  tabellen  till  Skaral)orgs  län.  — 

Hemmantalet  är  997V/3  mantal.  Folk- 
mängden, som  år  1852  var  50,662, 

uppgick  1863  till  60,770.  Odlade  jor- 
den uppgifves  till  115,652  tid  och  na- 

turliga ängen  till  56,159  tid.  Tax. värdet 

'är  37,807,931  rdr.  Af  sjöar,  hvarat 
finnas  33,  äro  Wenern,  Wettern,  Ska- 
gern,  Unden  och  Wikeu  de  största.  1 
sednare  tiden  ha  nyodlingar  inom  norra 
häradet  till  betydligt  omfång  företagits, 
och  på  de  större  egendomarue  hafva 

platt-  eller  utgårdar  börjat  anläggas  och 
grunddikning  införas,  hvilket  exempel 
har  inverkat  på  allmogen.  Sålunda  har 
nu  mer  i   häradet,  som  under  Gustaf  I:s 

tid  köpte  spannmål  från  Wermland,  ett 
omvändt  förhållande  inträdt.  Foderkul- 

turen och  den  deraf  beroende  boskaps- 
skötseln uppgifvas  ännu  befinna  sig  på 

låg  ståndpunkt;  dock  äro  i  en  del 
af  häradet,  der  allmogens  ladugårds- 

I  skötsel  från  forntiden  haft  till  ändamål 

att  uppföda  dragoxar  till  afsalu  isyn- 
nerhet på  Nerike,  kreaturen  merändels 

i  bättre  hull  och  någorlunda  väl  födda; 
äfven  har  häradet  redan  i  Carl  IX:3 

tid  varit  utmärkt  för  sin  boskapsskötsel, 
som  till  en  del  föranledt  Mariestads 

stadsvapen,  hvilket  utgöres  af  en  oxe, 

uppstigande  ur  en   flod. 
Häradets  namn  härledes  af  gamla 

Uppsala-ödet  Wad,  beläget  i  häradet, 
och  af  bo,  hvilket  i  lagen  betyder  all 

egendom,  som  tillhörer  en  viss  egare-. 

"Wadsbo  betyder  alltså  allt  hvad  som 
lydt  under  W^ad,  d.  v.  s.  hela  häradet, 
emedan  allt  var  anslaget  att  besörja 

åbyggnaden  och  häfden  af  godset.  — 
Wadsbo  härad,  det  största,  så  ock  till 
andra  förmåner  ett  ibland  de  förnämsta, 
har  fordom  haft  några  l)efästa  slott, 
såsom  Bjästad,  Elgerås,  Skagarsholm  och 

Ymseborg,  numer  eger  det  endast  kungs- 
gårdar och  säterier,  hvnraf  Marioeholm, 

Cathrineberg,  Möltorp,  Sveneby,  Säby, 

Borstorp  och  Skagersholm  äro  de  för- 
nämsta. Nio  jernbruk  finnas,  nämligen 

Aboholm,  Sätra,  Forsvik,  Skagersholm, 

Lagersfors  och  Ribbingefors.  Efter  hertig 

Carl,  grundläggaren  af  Mariestad,  fin- 
nas några  minnesmärken  och  sägner.  — 

Ar  1504  upplåts  häradet  at  fru  Ingeborg 
Akesdotter  till  Svante  Sture.  —  Af  bc- 
skrifningar  öfver  häradet  ma  nämnas 
»Oeconomisk  beskrifning  öfver  Wadsl)o 
härad»  af  C.  F.  Bergman,  tryckt   1759. 

Wadsbro,  socken  i  Oppunda  härad 
af  Nyköpings  län,  annex  till  Blacksta, 
begränsad  i  öster  af  Forssa,  af  sjön  Lång- 

halsen i  söder,  i  vester  af  Bettna,  Lerbo, 
Sköldinge  och  Flen,  sträcker  sig  omkr. 
1  mil  från  nordost  till  sydvest,  med  en 
omvexlande  bredd  af  Vo  till  %  niil. 

Med  en  areal  af  0,b7i  qvadratmil  om- 
fattar denna  socken  27  ratl,  hvaraf  jj; 

skatte,  1  krono,  25^  jg  frälse;  den  egde 
år  1864  en  folkmängd  af  893  personer. 
Socknens  taxeringsviirde  uppgick  1863 

till  733,787.  rdr.  —  Landet  är  uppfyldt 
af  sjöar  och  vattendrag,  såsom  sjöu  Lång- 
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halsen,  kring  hvars  vikar  och  tillflöden, 
frän  de  i  norr  belägna  Lillsjön  och 
Wassjön  samt  den  i  den  sistnämnda 
utfallande  VVeckeln,  nejden  företer  stor 

omvexling  af  slätter,  dalar  och  berg- 
kullar, hvaremot  nordöstra  delen  af 

socknen  hufvudsakligen  är  en  af  kärr, 
småsjöar  och  mindre  vattendrag  uppfylld 

berg-  och  skogsmark.  Jordmanen  är 
lera  af  omvexlande  godhet  —  Kyrkan, 

belägen  4'.^  niil  frän  Nyköping,  är  gam- 
mal; tillbyggd  år  1656,  utan  torn,  men 

prydd  af  flera  spiror,  portaler  af  huggen 
sten,  grafvar  för  slägterna  Eyning  till 

Lagmansö  (der  äfven  presidenten  Stäl- 
arm  ligger  begrafven;  af  honom  testa- 

menterades 1,000  daler  k:mt  till  graf- 
vens  underhåll),  Falkenberg  till  Lagmansö, 

Rosencrantz  till  Torp,  Stuart  till  Heden- 
lunda,  ra.  fl.,  samt  en  altartafla,  skänkt 
af  riksrådet  Erik  Kynings  enka,  kopia 

efter  Rubens.  —  Folkundervisningen  be- 
streds ännu  1863  i  en  för  pastoratets 

begge  socknar  gemensam  folkskola  vid 
Hedenlunda:  men  förslag  var  dock  väckt 
om  inrättande  af  särskild  skola  för  Black- 

sta,  äfvensom  ytterligare  en  i  vestra  de- 
len af  Wadsbro  vid  Berga.  —  Såsom 

en  anmärkningsvärd  natui'företeelse  torde 
förtjena  anmärkas,  att  man  härstädes 
under  sommaren  1863  lyckades  skjuta 
en  dittills  för  svenska  faunan  alldeles 

okänd  fogel,  som  på  den  noggranna  be- 
skrifuingeu  synes  hafva  varit  Tetrao  Pa- 
radoxa  eller  Syrrhaptes  Paradoxus;  en 

fogel,  som  egentligen  tillhör  de  kirgi- 
siska  stepperua  och  Tartariet,  men  som 
endast  undantagsvis  visat  sig  på  några 
ställen  i  Europa.  För  icke  länge  sedan 

fann  man  här  raidt  uppe  i  landet  lem- 
ningar  efter  ett  fartyg  i  jorden.  Bland 

fornminnen  omtalas  borgruiner  vid  Lag- 
mansö och  Dentersta,  runstenar  vid  He- 

denlunda och  Lagmansö,  grafhögar  på 
flera  ställen.  —  Af  gårdar  inom  sock- 

nen må  nämnas:  fideikommisset  Lag- 
mansö; Berga  och  Ilagtorp,  IV4  tnant. 

frälse,  komrain.-bost.;  halfva  hemmanet 

Hagetorp  gafs  d.  4  Jan.  1648  till  Wads- 
bro kyrka  och  Guds  Ords  tjenares  bo- 

ning af  Anders  Stuart  d.  y.,  som  tillika 
förordnade  år  1667,  att  5  t-.r  säd  deraf 
skulle  ärligen  utgå  till  socknens  fattiga. 
—  Hånlunda  eller  Hedenlunda  säteri,  se 
Hänlunda;   Katrineborg,  \  mtl  frälse,  vid 

Wassjön,  eges  af  kapitenen  Th.  Lyon; 
Wik  vid  Weckeln,  kronofogde-boställe, 
v.  s.  v.  —  Adress:  Nyköping  eller  Sparre- 
holm. 

Wadsbro,  gästgifvaregård  i  Dunkers 
socken,  Willättinge  härad  i  Söderman- 

land, från  hvilken  skjutsas  till  Byringe 

i  n.  o.  1^8  mil.  Spärr eholin  x^öåqt  1^/^ 
å:o,  MaJmköping  i  s.  v.   'V,  d:o. 

Wadstena,  Wazstena,  uppstad,  26 

mil  från  Stockholm,  8'/4  mil  fiån  Norr- 
köping och  1  mil  från  Skenninge,  vid 

W^etterns  östra  strand,  på  gränsen  mellan 
Dals  och  Aska  härader.  Staden,  som  hör 
till  4:de  klassens  städer  och  1805  hade 

1,361,  ar  1863:  2,460,  1865:  2,400 
invånare,  hvilka  hufvudsakligen  lefva  af 
åkerbruk,  spannmålshandel  och  slöjder, 
deribland  må  nämnas  spetsknyppling 
sedan  klostrets  tid,  som  dock  nu  mer 

till  större  delen  är  undanträngd  af  ut- 
landets fabrikater,  intager  med  2,000 

alnars  längd  och  1,000  alnars  bredd  en 
yta  af  86  tid,  hvarpå  äro  382  hus  och 
tomter  (för  år  1855  uppgifvas  188)  med 
dcrtill  hörande  1,689  tid  jord,  och  var 

är  1863  uppskattad  till  1,294,200  rdr 
rmt;  allmänna  bevillningen  erlades  med 
6,656  rdr  rmt.  Siaden,  som  en  längre 
tid  haft  ett  aftynande  lif,  har  genom  den 

år  1855  fullbordade  hamnbyggnaden  er- 
hållit större  utsigt  för  framåtskridande; 

åiigbåtskommunikatiouen  är  rätt  liflig. 
Ar  1805  funnos  8  handlande  och  44 

handtverkare,  hvilket  antal  år  1863  upp- 

gått till  omkring^  20  handlande  och  60 
handtverkare.  Här  finnes  sparbank  se- 

dan 1839  med  124,983  rdrs  kapital- 
tillgång år  1860,  telegrafstation  sedan 

1856,  enskild  bank.  Marknader  hållas 
i  Februari,  Maj,  October  och  November. 
Stadens  sigill  innehåller  S:t  Birgittas  bild 
i  sittande  ställning  och  skrifvande  i  en 

öppen   bok;   bakom  synes  bokstafven  W. 
Wadstena,  med  rätta  minnets  och 

fromkänslans  hufvudstad  i  norden,  leder 

sin  första  upprinnelse  från  den  köping, 
hvilken  under  benämningen  Lastköping 
bildade  sig  kring  det  gamla  kloster,  som 
redan  är  1162,  under  Carl  Sverkerssons 

tid,  omtalas  under  namn  af  Jungfru  Ma- 
rias eller  W år  fru-klostret.  I  närheten 

deraf  uppstod  sedermera  slottet  Susen- 
borg,  hvars  första  grundläggning  går  långt 
tillbaka  i   tiden,    och    på  hvilket  Birger 
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Jarl  skall  stundom  hafva  hållit  sitt  hof, 
ehuru  det  redan  då  lärer  liafva  varit  an- 

senligt förfallet.  Sedermera  lät  Birgers 
son,  kon.  Waldemar,  i  närheten  af  Su- 
senborg  bygga  ytterligare  ett  slott  eller 
kungshus,  kalladt  Waldemarshus,  der  åt- 

skilliga konungar  af  Folkungaätten  re- 
sideraJe,  men  hvilket  dock  redan  efter 
150  års  förlopp  var  så  förfallet,  att  den 
sten,  hvaraf  det  var  sammansatt,  refs, 

bortfördes  oeh  användes  till  annan  bygg- 
nad. Uenna  byggnad  var  det  af  Sve- 

riges yppersta  helgon,  den  hel.  Birgitta, 
år  1346  grundlagda  stora  kloster,  hvil- 

ket inom  kort  blef  det  förnämsta  i  nor- 
den;  till  detsamma  testamenterade  kon. 

Magnus  II  och  hans  gemål  Wadstena 
by  och  kungsgård.  Klostrets  byggande 
afstannade  dock  under  de  inbördes  kri- 

gen, och  när  den  hel.  Birgitta  från  Kora 
hitsände  Johan  Pederson,  för  att  med 

biträde  af  biskop  Thynne  i  Wcxiö  upp- 
föra orh  inreda  klostret  på  den  af  konun- 
gen skänkta  grunden,  fanns  der  icke  ens 

ett  spår  af  de  trenne  stenhus,  som  förut 
stått  på  samma  ställe.  Först  är  1367 

företogs  med  allvar  byggandet  af  klo- 
stret, och  kon.  Albrecht  utskref  dertill 

en  skatt  af  hela  riket,  som  skulle  utgå 
i  everldliga  tider.  Klostret,  egentligen 
ett  nunnekloster  för  systrar  och  bröder 
af  S:t  Salvators  eller  Frälsarens  Orden, 
hvilken  dock  framdeles  ansågs  som  en 
utgrening  af  Augustiner-orden,  fick  sin 
regel  bekräftad  af  påfve  Urban  Y  år 

1370  och  ytterligare  stadfäst  af  Grego- 
rius XI  år  1377.  Redan  1373  afled 

den  heliga  stiftarinnan  i  Eom,  och  hen- 
nes lik  hemfördes  till  Sverige;  men  först 

år  1383  var  klostret  så  färdigt,  att  det 
kunde  förses  med  innebyggare,  hvilket 
skedde  den  23  och  24  Okt.  nämnda  år, 
då  erkebiskop  Henrik  i  Uppsala,  biskop 
Nils  i  Linköping  och  biskop  Thord  i 
Strengnäs  i  klostret  intogo  46  nunnor 
och  16  munkar;  ett  antal,  som  seder- 

mera ökades  till  60  systrar  och  25  brö- 
der, bland  de  sistnämnda  13  prester,  4 

diakoner  och  8  tjenstemunkar,  så  att 

hela  antalet  motsvarade  Jesu  13  apost- 
lar och  72  lärjungar.  Wadstena  klosters 

uppbyggare  uppgifves  vara  Jacobus  Bi- 
care  —  på  svenska  Jakob  Bägare  — 
om  hvilken  det  heter  i  Diar.  Wadsteneuse: 

Han  var  en   man  af  adlig  börd,  adligare 

genom  sina  utmärkta  egenskaper,  utan 
svek,  rättfärdig  och  gudfruktig;  torde 
vara  förtjent  att  ihägkommas  bland  Sve- 

riges arkitekter.  Hans  och  brödernas 
grafstenar  visa  de  tre  bägarne  å  skölden 
samt  ett  kors  ofvanföre  vid  högra  hörnet. 
Först  år  1430,  den  16  Febr.,  invigdes 

högtidligen  af  erkebiskop  Johannes  Ha- 
qvini  Wadstena  kloster  åt  Guds  Moder 
och  den  Hel.  Birgitta;  samma  år  blef 
det  en  fristad  för  den  af  sin  gemål  illa 
misshandlade drottuingPhilippa;  det  vann 

snart  hög>ta  anseende,  pilgrimer  ström- 
made dit  från  alla  Europas  länder,  tal- 

rika kloster  i  främmande  land  erkände 

det  som  sitt  moderkloster,  drottningar 
(Philippa  och  Margaretha),  till  och  med 
konungar  (Christopher)  läto  upptaga  sig 
bland  dess  medlemmar.  Huru  mycken 

rikedom,  som  pilgrimerna  tillförde  klo- 
stret, kan  man  finna  deraf,  att  t.  ex. 

vid  jubelfesten  år  1394  icke  mindre  än 
10,740  marker  silfver  inflöto  i  offer  och 
frivilliga  gåfvor  af  botgörare,  en  för 
denna  tid  ofantlig  summa,  hvaraf  dock 
klostret  fick  behålla  endast  ena  hälften, 
enär  den  Hel.  Fadren  i  Rom  visliiren 
förbehållit  sig  den  andra.  Kring  detta 
kloster  uppblomstrade  med  rask  fart 
Wadstena  stad,  som  trifdes  och  froda- 

des i  skuggan  af  de  heliga  murarna  och 
blef  på  visst  sätt  en  andelig  hufvudstad 
för  Sverige  Att  handeln,  särdeles  med 
födoämnen  och  dylikt,  skulle  frodas  i 
dess  grannskap,  torde  man  finna  redan 
deraf,  att  till  klostrets  årliga  kosthåll 
åtgingo  120  t:r  råg,  24  t:r  hvete,  288 
t:r  malt,  14  skn  humle  m.  ra.  Klostrets 
vördade  skyddshelgons  ben  förvarades  i 
ett  silfverskrin,  bekostadt  af  Sten  och 
Thure  Bjelke  samt  vägande  629  marker, 

och  oräkneliga  gåfvor  och  skänker  ström- 
made frän  alla  håll  till  det  heliga  huset. 

Efter  S:t  Birgittas  död  förestod  fru  Ka- 
rin klostret  och  lärde  med  ord  och  eget 

efterdörae  de  unga  qvinnor  att  uppoffra, 
lida  och  försaka.  I  vår  tid  äras  de 

högst,  som  njuta  och  föra  lysande  lef- 
nad,  medan  tusende  arbeta  och  lida  nöd. 
Då  räknades  det  lör  en  ära  att  sjelf 

umbära  mycket  för  att  kunna  öfva  myc- 
ket godt.  Karins  messomarknad  d.  25 

Oktober  i  Linköping  var  länge  ett  minne 

af  S:ta  Katharina.  Det  var  i  W'adstena 
klostersal   hertig  Carl,  sedermera  konung 
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Carl  IX  var.  utsati  for  ett  mordförsök 
af  en  af  nunnorna.  Klosterträdiiarden 

var  beryktad  för  sina  förut  i  landet 
okända  frukter;  så  skall  det  första  l)er- 
ganiottsträd,  som  vuxit  i  Sverige,  vara 
planteradt  i  klostrets  trädgård;  men  af 
dess  alster  var  dock  S:t  Birgittas  lök 
mest  beryktad  för  dess  kraft  att  fördrifva 
sjukdomar.  1  den  uu  åter  väl  vårdade 
trädgården  står  en  runsten,  .W  1,172  i 
Liljegrens  runurkunder. 

Men  Wadstena  kloster,  ehuru  äm- 
nadt  att  bibehållas  i  everldliira  tider, 

skulle  också  falla,  ocli  Westcrås  riksdag 
1527  gaf  dödsstöten  åt  detsamma,  lika- 

som åt  alla  andra  kloster  i  Sverige.  Det 
upprättades  väl  af  kon.  Sigismund,  men 
endast  för  en  kort  tid.  Waldeniarslius 

hade  måst  lemna  sin  sten  och  tegel  till 
klostret;  klostret  (och  andra  sådana  i 
trakten)  fick  äfven  i  sin  ordning  lemna 
materialier  till  en  byggnad,  som  reste 
sig  i  dess  grannskap  ocli,  i  likhet  med 
mycket  annat,  bevisade,  att  kyrkans  makt 

tagit  ett  slut,  och  att  staten  tagit  öf- 
verväldet.  Ar  1545  lade  gamle  konung 
Göstaf  på  samma  ställe,  der  Waldemars- 
hus  fordom  stått,  grundvalen  till  ett 
nytt  slott,  Wettersborg  eller  Wadstena 
flott,  hvilket  ännu  står  qvar,  illa  miss- 
handladt  af  tidens  tand,  likväl  under  de 
sednaste  åren  restaureradt  och  renove- 
radt.  Slottet,  som  håller  inom  murarna 
100  alnar  i  längd  från  öster  till  vestcr 
och  i  bredd  24  alnar,  uppfördes  af  2:ne 
utländska  konstnärer,  Bulgrim  och  Jac. 
Wee;  det  hade  i  tre  våningar  en  mängd 
stora  och  prydliga  rum  och  omgafs  med 
grafvar  och  vallar,  på  hvilka  kanoner 
stodo.  I  alla  fyra  hörnen  på  yttre  sidan 
befunnos  s.  k.  rundlar  med  kanonglug- 

gar; på  inre  sidorna,  gent  emot  slottets 
flyijeltorn.  voro  två  fyrkanter  raed  rum 
i  flera  våningar.  En  stor  och  rymlig 
trädgård  lades  äfven  till  slottet,  hvil- 

ket —  ty  i  gamle  kung  Göstafs  tid 
gick  allting  raskt  undan  — redan  1552 
var  så  fuUändadt,  att  konungen  den  22 
Aug.  der  kunde  fira  sitt  bröllopp  med 
Katharina  Stenbock.  Enligt  konungens 
testamente  tillföll  slottet,  jemte  hela  Öster- 

götland, hans  son,  hertig  Magnus,  som 
här  tiilbragte  större  delen  af  sin  sorg- 

liga lefnad.  Under  hans  tid  fulländades 

slottsbyggnaden   är   1563    och   uppsattes 

öfver  slottets  portal  hertigens  vapen  med 
omskrift:  Magmis  Princeps  Ostrogothice. 
Axixilhrn  meum  a  Domino.  Det  var  på 
Wadstena  slott,  som  arfkonung  Erik  upp- 

täckte den  mycket  omtalade  kärlekshan- 
deln emellan  grefve  Johan  af  Ostfries- 

land  och  den  guldlockiga  konungadottern 
Cecilia  och  dervid,  utan  undseende  för 
den  gamle  fadern  och  utan  aktning  för 
systerns  ära,  förfor  på  ett  sätt,  som 
gjorde  denna  händelse  till  en  spik  i 
Gustaf  Wasas  likkista;  det  var  också 
från  ett  fönster  i  Wadstena  slott,  som 
den  vansinnige  Magnus  kastade  sig  i 
slottsgrafven.  lockad  af  Wetterns  sjöfru 
med  sången:  »Hertig  Magnus,  hertig 

Magnus,  trolofven  J  mig,  —  I  sägen 
icke  nej,  utan  ja.  ja!»  —  som  det  he- 

ter i  den  gamla  visan.  På  Wadstena 
slott  var  det  ock,  som  kon.  Eriks  brö- 

der, sedan  de  bemäktigat  sig  slottet,  hvil- 
ket då  lärer  blifvit  illa  medfaret,  afslöto 

förbundet  mot  brodern  och  kommo  öf- 

verens  om  att  regera  gemensamt,  — 
en  öfverenskommelse,  som  sedan  bröts 
af  hertig  Johan,  h vilken  dock  år  1576 
återställde  och  starkare  befäste  slottet. 
Wadstena  slott  innehades  sedan  af  her- 

tig Johan  af  Östergötland,  hvilken  Jer 
af  Carl  IX  högtidligen  belånades  med 
Östergötland  och  sedan  residerade  på 

slottet,  på  hvars  förskönande  han  an- 
vände ansenliga  summor.  Slottet  tillföll 

pfalzgrefve  Adolf  Johan,  hvilken  dock 
emot  vederlag  af  Bråborgs  slott  afstod 
Wettersborg  till  lifgeding  åt  drottning 

Christina,  sedan  denna  afsagt  sig  rege- 
ringen. Slottet  blef  sedan  lifgeding  för 

Carl  X:S  enkedrottning,  Hedvig  Eleonora, 
men  torde  redan  då  hafva  varit  i  förlall, 
emedan  drottningen  sjelf  bebodde  ett 
nedanför  vindbron  befintligt  trähus,  kal- 
ladt  »Drottningsbyggningen»,  medan  en 
motsvarande  byggnad  af  samma  material, 

kallad  »Hauptmansbyggningenw,  bebod- 
des af  hennes  befallningshafvande  öfver 

Wadstena  län  och  hennes  hof.  I  »Drott- 

ningbyggningen»  bodde  äfven  den  olyck 
Tige  konung  Stanislaus  af  Polen,  sedan 
han  efter  Pultawaslaget  nödgats  fly  från 
sitt  rike,  hvilket  han  slutligen,  och  då 
hans  dotter  blifvit  Frankrikes  drottning, 

utbytte  mot  hcrtigdömet  Lothringen,  der 
hans  minne  ännu  lefver  i  välsignelse. 

I  samma  byggnad    sammanträffade   med 
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h varandra,  efter  19  års  skilsmässa,  Carl 
XII  och  lians  syster,  Ulrika  Eleonora, 
den  30  Aug.  1716,  för  att  efter  eu 
dafijs  sammanvaro  icke  råkas  mer.  Det 
förfallna  slottet  skulle,  enligt  ständernas 
beslut  år  1747,  bli  bostad  för  frökuarne 
i  det  då  inrättade  adliga  jungfrustiftet; 

men  de  200  daler  silfverinynt,  som  ut- 
gjorde det  årliga  statsanslaget  till  repa- 

rationer, förslogo  till  ingenting,  och  så- 
lunda fick  tiden  fortsätta  sitt  förstörelse- 
verk. Vidare  inrymdes  år  1753  uti 

slottet  eu  karamarduksfabrik,  hvartill  227 
arbetare  införskrefvos  frän  Flandern,  och 
hvilken  årligen  tillverkade  för  eit  värde 

af  20 — 30,000  daler  kopparmynt,  men 
hvilken  snart  flyttades  till  staden  och 
förvandlades  till  en  drällsfabrik.  Andt- 

ligen  fulländades  den  gamla  Wasabor- 
gens förnedring  genom  dess  förvandlande 

till  spannmålsmagasin,  och  der  höfviska 
riddare  och  stolta  jungfrur  fordora  trådde 

dansen,  der  höllo  nu  råttorna  sina  gil- 
len, till  dess  de  sednare  årens  ständer 

förbarmade  sig  öfver  den  gamla  konun- 
gaboningeu,  hvilkens  reparation  är  nu 
fullbordad  och  Wadstena  slott  en  bland 

de  vackraste  slottsbyggnader  i  Sverige. 

—  Staden  erhöll  privilegier  år  1400  af 
drottning  Margaretha,  som  jemte  rådet 
sökte  året  förut  att  rycka  den  uppväxta 
staden  från  klostret  till  kronan;  men 
klostret  vann  sin  rätt  i  ett  räfsteting 
med  Sten  Bengtsson  Bielke  till  domare. 
Wadstena  blef  snart  en  ansenlig  stad, 
der  flera  herredagar  och  möten  höUos; 
år  1400  förklarades  här  Erik  af  Pommern 

myndig,  44  år  sednare  föreföll  det  stor- 
miga uppträdet,  der  Engelbrekt  fattade 

biskop  Knut  i  Linköping  vid  halsen,  och 
som  slutade  med  att  allesammans  under- 

skrefvo  ett  bref  till  kon.  Erik,  deri  de  upp- 
sade honom  tro  och  lydnad.  Ar  1466 

valdes  här  till  riksföreståndare  Erik  Axels- 
son Tott;  år  1501  afskickade  ständerna 

härifrån  ett  afsägelsebref  till  konung 
Johan  II  och  valde  Sturen  åter  till  riks- 

föreståndare. Tjugo  år  derefter  upp- 
trädde Gustaf  Eriksson  här,  der  stän- 

derna redan  ville  sätta  kronan  på  hans 
hufvud,  men  som  han  afhöjde  med  de 
orden,  »att  en  annan  gång  kunde  det 
ske  med  större  bestånd  och  anseende», 

hvilket^ock  2  år  derefter  gick  i  fullbor- 
dan.    Ar    1526    lades   här  grunden  till 

VII. 

arfförcningeu,  år  1576  försökte  Johan 

fast  förgäfves  att  vid  en  riksdag  här- 
städes  förmå  ständerna  antaga  lithur- 
gien,  år  1587  ingingo  konung  Johan 

och  hertig  Carl  här  en  förlikning.  Sta- 
dens sista  privilegier  äro  af  kon.  Carl 

XI  år  1676.  Uppkomsten  af  Askersund 

och  Hjo  i  17:de  århundradet  förorsa- 
kade en  minskning  i  den  viijst  stadeiij 

invånare  förut  haft  af  kringliggande  or- 
ter; år  1481  namnes  Wadstena  i  andra 

rummet  bland  länets  städer,  men  från 
medlet  af  sistnämnda  sekel  nedsjönk 
staden  till  näst  den  sista  ibland  dem. 

Flera  eldsvådor  ödelade  den,  såsom  1423, 
1432,  1480.  1487,  1495  och  1567. 
Förnämsta  byggnader  äro  kyrkan,  den 

s.  k.  Blåkyrkan,  uppförd  af  huggen  tälg- 
sten,  mellan  åren  1395  och  1424,  som 
ännu  qvarstår  i  det  hela  orörd;  här  finnas 
de  skönaste  altarskåp,  målningar,  vapen, 
epithaphier  öfver  de  ädlaste  ätterna; 
kurhuset,  en  byggnad  frän  år  1767  af 
fordna  muukklostrets  lemningar  med  62 
sängplatser;  hospitalet  för  sinnessvaga, 
sedan  1816,  af  fordna  nunneklostret; 

central-hospitalet  med  290  sängplatser; 
rådhuset  af  sten,  från  1578,  2  våningar 
högt;  skolhuset  är  sedan  1833  inredt  i 
tornet  af  fordna  stadskyrkan  S:t  Petri; 

skolan  är  ett  lägre  treklassigt  elementar- 
läroverk, lurjungarnes  antal  53.  Wad- 

stena stad  utgör  tillsammans  med  S:t 

Pehr  och  Strå  socknar  ett  regalt  pasto- 
rat af  Linköpings  stift,  med  en  folk- 

mängd af  3,765  personer. 
Wagnsbro  domsaga,  den  3:dje  inom 

Westerås  län,  omfattar  Wagnsbro  och 
Norrbo  härader  samt  Gamla  Norbergs 
bergslag,  eller  länets  nordvestra  del;  Är 
1865  var  folkmängden  omkring  19,635. 

Wagnsbro,  härad  i  West  ma  nian  ds 
län  af  Bergslags  fögderi  och  Wagnsbro 

dorasaga,  omfattar  Westra  Fernebo  soc- 
ken, med  undantag  af  en  liten  del,  samt 

en  trakt  af  Karbennings  socken  och  be- 
gränsas i  norr  af  Dalarne,  i  öster  af 

Ofver-Tjurbo,  i  sydost  till  Norrbo,  i 
sydvest  till  Snefringe  och  i  öster  till 
Norbergs  bergslags  härad.  Hemmantalet 

utgör  106^  jg  ratl  på  omkring  2, c  qva- 
dralrail;  folkmängden  uppgår  till  något 
öfver  4,160.  Häradet  genomflytes  från 
nordvest  till  sydost  af  Wagnsån  eller 
öfre  loppet  af  Svartån,    som    sedermera 

28 
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utfaller  vid  Westerås,  bildar  härstädes 

Långsjön  och  Hörendesjön  samt  oragif- 
ves  af  en  bred,  sidläudt  dalgåii?,  som 
vidgar  sig  till  vidsträckta,  ofta  sumpiga 
slätter.  I  nordost  stryker  den  breda, 
men  obetydligt  höga  Långheden  fram; 
i  öster  Salboheden.  Jordmanen  är  om- 
vexlaade,  lera  i  de  bättre  lottade  trak- 

terna, för  öfrigt  sand-,  mo-  eller  moss- 
jord. Åkerbruket  är  knappt  tillräckligt 

för  behofvet;  vigtiga  binäringar  äro  bo- 
skapsskötsel, tjärubränniug  och  bergs- 

bruk. —  Gamla  tingsstället  var  beläget 
på  Wagnsbacka,  en  hög  backe  vid  Svart- 

an, der  stora  bergslagsvägens  bro  går 
öfver  densamma;  numera  vid  Fernebo 

kyrka.  Häradets  vapen  är  en  plogbill 
med   en   hammare 

Wagnshärad,  socken  i  Hölebo  härad 

af  Nyköpings  län,  i  ecklesiastikt  hän- 
seende annex  till  Trosa  socken,  begrän- 

sad i  norr  af  Wårdinge  och  Hölö  sock- 
nar, i  öster  och  söder  af  Tullgarns-  och 

Trosafjärdarne,  i  sydvest  af  Trosa  och 
Westerljung  samt  i  öster  af  Thorsåker. 

Gränserna  äro  för  det  mesta  skarpt  ut- 
stakade af  naturen,  så  att  t.  ex.  Lång- 

sjön och  Norrbosjön  jemte  dess  utfallså 
till  större  delen  bilda  norra  gränsen, 

sjön  Sillen  hela  den  vestra  och  Trosa- 
ån  nästan  hela  sydvestra  gränsen.  Sock- 

nen utgör  en  landremsa  af  iVo  "lils 

längd  från  nordvest  till  sydost,  men  en- 
dast V,  till  V2  ™^1^  bredd,  mot  sydost 

bildande  en  betydlig  halfö  i  hafvet,  och 
upptager  med  några  holmar  och  skär  en 

areal  "af  12,381  tid  fast  mark,  med  39.;^ 
mtl,  hvaraf  13-/3  skatte,  16'.,  krono 
samt  9'  g  frälse,  alltsammans  år  1863 
taxeradt  till  878,780  rdr.  Socknen  be- 

boddes år  1766  af  814  personer;  detta 
antal  hade  1810  minskats  till  793  och 

5  år  seduare  till  720,  men  hade  seder- 
mera 1840  ökats  till  889,  och  1864 

till  1,103.  Skolväsendet  är  gemensamt 

med  moderförsamlingen.  —  Landet  fö- 
reter i  trakterna  vid  hafvet  den  vanliga 

iskärgårdsnaluren,  längs  Trosa-ån,  som 
gör  några  för  vattenverk  begagnade  fall, 

är  landet  jemut  eller  obetydligt  kupe- 
radt,  men  mot  vester  och  norr  samt  i 
det  inre  är  deremot  mera  bergländig 
mark ;  vid  kusten  af  Långsjön  resa  sig 
berg  till  200  fots  höjd.  Jordmånen  ä 
slätterna  är  lera;    vid   hafvet  idkas  fiske 

såsom  hufvudnäring;  skogen  är  betydligt 

medtagen.  —  Kyrkan,  belägen  ̂ /^  mil 
n.  v.  från  Trosa,  är  nyuppförd  i  den 
moderna,  s.  k.  »ladustilen»,  med  ett  van- 

ligt fult  fyrkantigt  torn  och  har  grafvar 
för  slägterna  Barclay  och  Siegroth.  Af 
fornminnen  förefiunas  stensättningar,  bau- 
tastenar  och  runstenar  på  åtskilliga  stäl- 

len. —  Bland  gärdar  må  nämnas-.  Öfver- 

och  Ytter-Åda  \'\(1  Trosa-ån;  Stora  Åby, 
kronolänsmans-bost.;  Solberga,  kommin.- 

bost.;  Nora,  4' g  mtl,  jemte  andra  9 '/g 
mtl  lyda  under  Tullgarn;  Lö/sta,  1  mtl 
krono-säteri,  vid  sjön  Sillen,  gammalt 
kyrkogods,  reducerades  frän  Siegrothska 

slägten  och  är  nu  boställe  för  härads- 
höfdingen  i  Konungadömets  domsaga; 
Lundby,  SVo  mtl  frälse  och  skatte,  egea 
af  notarien  J.  R.  Hjort;  Fredriksdal 
ra.  fl.  Vid  Stora  Aby  gästgifvaregård 

är  häradets  tingshus  beläget.  —  Adress: 
Södertelge,  Trosa,  Nyköping  eller  Gnesta 

jernvägsstation. 
Waholm  eller  Wad  med  Råberga, 

en  egendom  om  1 V2  ̂atl  frälse  och  1 
skatte  i  Täby  socken  af  Örebro  härad 
och  län,  belägen  IV4  va\\  från  Örebro, 

'/o  mil  från  jernbana  och  ̂ /jj  mil  från 
sockenkyrkan,  har  en  areal  af  200  t'ld 
åker,  100  tid  äng  och  300  tid  skog, 
den  sednare  »anses  kunna  lemna  50,000 
rdr,  om  mau  har  lust  att  hugga  ned 
den.»  Utsädet  är  100  t:r  säd  samt  30 

t:r  potates.  Genom  egorna,  som  ligga 

i  en  regulier  figur  omkring  gården,  fly- 
ter Täbyån,  vid  hvilken  är  anlagd  en 

qvarn  med  3  par  stenar  och  gryuverk 
samt  enbladig  såg.  Egare  var  år  1863 

v.  auditören  N.  H.  T.  Geijer,  då  egen- 
domen var  åsätt  ett  taxeringsvärde  af 

77,100  rdr. 
Waholm,  ett  frälse-säteri  af  1  mtl, 

är  beläget  uti  Wads  socken  af  Wadsbo 
härad  och  Skaraborgs  län,  vid  vestra 
stranden  af  Tidån,  samt  bebygdt  med 

karaktershus  med  4  flygelbyggnader,  om- 
gifna  af  tvenne  trädgårdar,  hvaraf  den 
ena  omgifves  af  höga  planterade  ekar. 
Åkerjorden  består  af  lera  och  lermylla; 

löf-  och  barrskog  finnes,  dock  utom  sock- 
nen, fiske  i  närbelägna  Östen,  ån  Tidan 

och  i  en  genom  egorna  löpande  större 
bäck.  Egendomen  har  tillhört  fru  Chr. 

Bjdkenstjerna,  i  början  af  1700-talet  en 
friherre  Bonde;  såldes  år   1731   till  r.  r. 
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och  presidenten,  grefve  Lagerberg;  bland 
egare  pa  sednare  tiden  nämnas  kapiten 
Edvard  Carleson,  v.  pastor  F.  Beckman, 
löjtn.  grefve  C.  J.  v.  Hermansson  1831, 
och  possessionaten  G.  Sundberg   1864. 

Waholm,  säteri  sedan  1736,  hade 

1818  jemte  i  sambruk  liggande  V'.,  fr. 
Häljarp,  ett  utsäile  af  31  t:r  och  var 
1863  taxeradt  till  90,000  rdr  rmt;  un- 

derlydande äro  l^'^  frälse,  1^^  mtl  skatte; 
af  verk  finnas  grofbladig  såg  och  qvarn. 

Waksala,  ]Vaksala,  härad  i  Uppsala 

län,  beläget  öster  och  sydost  om  Fyris- 
åns nedra  lopp,  mellan  Rasbo  härad  i 

nordost  samt  Långhundra  och  Erling- 
hundra härad  af  Stockholms  län  i  s.  o., 

omfattar  på  en  areal  af  166,181  qva- 
dratref,  hvaraf  0,oi3  qvadratmil  äro  vat- 

ten, socknarne  Danmark,  Waksala  och 

Gamla  Uppsala,  med  ISS"*  ,(>  mtl,  samt 
•2',^  mtl  af  den  hufvudsakligen  tiU  No- 
runda  hiirad  hörande  Ehrentuna  -socken. 
Inbyggarnes  antal  uppgick  år  1855  till 
2,920,  och  1865  till  något  öfver  3.255 

personer  utom  50  på  Ehrentuna  socken- 
del. —  Landet  består  af  skoglösa  slät- 
ter, med  spridda  bergkullar.  Odlad  jord 

uppgifves  till  70,113  ([vadratref,  med 
mycket  bördig  jordmän,  naturlig  äng  till 
endast  23,868  qvadratref,  56,348  dito 

äro  skogsmark.  Af  verk  och  inrättnin- 
gar finnas  5  qvarnar,  1  stamp,  1  såg 

och  6  tegelbruk. 

Häradet  hör  till  4:de  fögderiet,  Bä- 
linge  —  Rasbo  och  Medlersta  Upplands 
domsaga,  med  tingsställe  i  Lppsala  stad; 
i  sitt  vapen  förer  det  Baldurs  hufvud. 
Märkliga  gårdar  och  ställen  äro  Ga/nla 
Ujjpsala  kyrkoby,  Hammarby  och  Jälla, 
säterier,  det  förra  märkvärdigt  såsom 

hafvande  tillhört  Linné,  samt  4^  ;,  mtl 
berustadc  säteriet  Bergsbrunna. 

Waksala  (i  1825  års  jordebok),  soc- 
ken i  häradet  af  samma  namn,  inom 

Uppsala  län,  belägen  mellan  Funbo  soc- 
ken i  öster,  Danmarks  i  sydost,  Fyris- 
ån och  L'ppsala  stads  egor  i  vestcr. 

Gamla  Uppsala  och  Ehrentuna  i  nord- 
vest  samt  Rasbo  i  nordost,  innefattar  på 
en  areal  af  53,588  qvadratref  land  58  \  ] 

mtl,  hvaraf  42''  jg  skatte,  6}^,  krono, 
lOVifi  frälse,  med  obetydliga  vattendrag 
af  blott  248  qvadratref.  Namnet,  som 
ömsom  skrifves  Waksala  och  Waxala, 
har    ansetts    böra    härledas  af  tidsordet 

'»vaka»  och  det  gamla  substantivet  »sala^), 
hvilket  dock  möter   svårigheter,  då  man 
vet,    att    socknen    i  äldre  tider  kallades 
Waxaldh.     Den  består  till  största  delen 

af  skoglös  slättmark,    med  några  få  här 
och  der  spridda  lundar  och  trädgrupper, 
med    undantag    af  den  ostligaste,  något 
bergländiga    delen.     Jordmånen,    nästan 
öfverallt    hård    lera;    åkerbruk,    så   godt 

som  enda  näringen,  helst  det  nära  grann- 
skapet med  staden  lockar  till  skyndsam 

försäljning  af  ladugårdens  obetydliga  pro- 
dukter i  (len  form,    som   fortast  kan  in- 
bringa   en    kontant    styfver   till   uppköp 

af  delvis  föga  angelägna  varor;  till  och 

med  en  god  del    af  den     knappa  foder- 
tillgängen säljes  af  mången  på  Uppsala 

torg,  till  stort  melin  för  den  i  allmänhet 

magra  jorden,  hvilken    sålunda  blir  allt- 
för mycket  i  saknad    af  gödning.  Åker- 

jorden   upptager    21,919  qvadratref,  än- 
gen 9,594  d:o.     Folkmängden  är  något 

öfver    1,000    personer.    —  Stora  lands- 
vägen till  Roslagen  framgår  här  i  nord- 
ostlig rigtning,  nära  förbi  kyrkan;  likaså 

en  mindre  till  Gamla  Uppsala  samt  Dau- 
nemora.   Kyrkan,  troligen  en  af  de  äld- 

sta i  riket,    belägen    blott    en    dryg   ̂   ̂ 
mil  från  staden,  ursprungligen  byggd  af 
gråsten,    men    med   yngre   tillbyggnader 
af  tegel,   har    ett    ganska   högt   spetsigt 
torn,  synligt  öfver   hela    den  vidsträckta 

Uppsala-slätteu;    betydligt    reparerad  på 
1790-talet.    Pastoratet,  af  2:dra  klassen, 
är  sedan   1621   praebende  åt  förste  theol. 

prof  och  domprosten  i  Uppsala.  Kyrko- 
lierdens  boställe,   1  V .,  mtl.     ̂ 1^  mänt.  i 
Brillinge    är    komminister-boställe.     Det 

',  ̂  mil  från  kyrkan  belägiia  skolmästare- 
bostället  Wallby  (med  särskild  byggnad 

för  skolan),  utgörande  en  löne-donation 
frän  Jälla  gård  och  sannolikt  det  största 

i  landet,  består  af  I'/,  förmedl.  mtl,  med 
närmare  40  t:rs  utsäde;  är  dock  betun- 

gadt    med    åtskilliga   onera,  som  fortfa- 
rande   åtfölja  jorden.     Vid  ledighet  ut- 

nämner egaren  af  Jälla   en  af  de  tre  af 
domkapitlet  föreslagna  sökandenia.    Till 

lärarens    skyldigheter    hörer,    enligt  do- 
uationsbrefvet,  att  till  nattvarden  bereda 
socknens  ungdora,  således  sina  från  skolan 
välbekanta    disciplar;    en  högst  ovanlig, 
men    säkerligen     välbetänkt     anordning. 
- —  Af  fornleraningar    finnas  både  högar 
och    runstenar,    af    hvilka  sednare  flera, 
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nära  att  för  alltid  gå  förlorade,  genom 
den  outtröttlige  forntbrskaren  R.  Dybecks 

bemödanden  åter  blifvit  i  dagsljuset  frara- 
bragta;  så  äro  i  Bolstas  och  Jädras  egor 
återresta  på  åboernas  egen  bekostnad 
derstädes  igenfunna  stenar,  hvaribland 
bautastenarne  391  och  393.  Såsom  prof 

på  höga  vederbörandes  penningeförlägen- 
het i  fordna  tider  må  här  nämnas  den 

intill  våra  dagar  bibehållna  notisen,  att 

krono-utskylderna  från  flera  af  Upplands 
härader,  hvaribland  Waksala,  i  medlet 
af  13:de  seklet  flera  gånger  blefvo  som 
hypothek  pantsatta  till  en  nss  Gissle 
Elineson,  för  lån  af  tolf  till  tretton  hundra 
mark  silfver.  —  Gårdar:  säteriet  JöUa 

(se  den  art.),  med  dithörande  3  frälse- 
säteri Forkarby  (i  häfderna  oranämndt 

redan  i  13:de  seklet),  i  sambruk  med 

•'g  ber.  säteriet  Trälösa;  1  mtl  msthåll 
Råby;  2' o  >iitl  rusthåll  Gnesta  (eller 
Gnista)  eWev  Fyrislund;  l'/,,  frälse-säteri, 
%  rusth.  Witulsborg,  2  ratl  krono  Törn- 

by  är  ett  akademi-prrebende-heraman.  '/g 
mtl  krono  Grönviken  är  skogvaktare- 

boställe, beläget  på  kronoparken  Orlösen. 
—  Af  bynamn  förekomma  Bohta,  Hell- 
by,  Skälby,  Svia  eller  Svedja,  Ångersta, 
Årsta  (namnet  kändt  genom  der  boende 
Jan  Person,  städse  omvald  riksdagsman 
sedan  många  år  tillbaka).  I  Ångersta 
erhöll  den  förste  doktorn  efter  reformatio- 

nen, Johannes  Svenouis  Raumannus  och 

länge  den  ende  i  riket,  1613  till  för- 
ökning af  sin  lön  ett  hemman.  —  Af 

verk  och  inrättningar  finnas :  2  tegelbruk 

och  1  väderqvarn.  —  Adress:  Uppsala. 
Waiaholm,  egendom  uti  Hofva  soc- 

ken, Wadsbo  liäratl  och  Skaraborgs  län, 
belägen  mellan  sjöarne  Skagern,  der 
Hofva-ån  utfaller,  samt  Unden,  der  Gård- 

sjö-ån utlöper,  omkring  3  mil  från  Ma- 
riestad, utgöres  af  hufvudgården,  1  mtl 

fr.-säteri,  och  under).  5,',^]  mtl  frälse  och 
skatte,  samt  särskildt  skattlagda  iutäg- 
ter;  arealen  är  något  öfver  4,000  tid, 
utom  nyligen  tillköpta  skogstrakter  af 
c:a  700  tid;  pä  den  under  eget  bruk 
varande  åkerjorden,  något  mer  än  500 
tid,  utsås  gemenligen  80  t:r  liöstsäd,  350 

t:r  vårsiul ;  vid  godset  äro  363  personer 
mantalsskrifna.  I  geognostiskt  hänseende 
må  näranas,  att  trakten  består  till  största 
delen  af  den  i  norden  allmänna  grofva 
gneissen  och  granitartadc  gueissen,  med 

n.  n.  v.  och  s.  s.  o.  strykning  samt  schikt- 
fall  mot  öster.  På  några  ställen  före- 

komma synliga  schikter  af  flere  hundra 

famnai's  bredd,  der  gneissen  är  genom- 
dragen af  qvarts-  och  fältspatsådror  samt 

på  en  del  ställen  af  smala  ådror  af  svaf- 
velkis  och  kalk,  hvarjemte  körtlar  af 
hornblendesten  och  diorit  flerestädes  an- 

träfl'as  samt  ett  och  annat  mindre  lager 
chloritskiffcr  och  någon  gång  inströdd 
granit.  Vid  sjön  Skagerns  södra  strand 
finnes  ett  afskildt  lager  af  sandsten,  ut- 

skjutande i  sjön  med  n.  v.  rigtning  och 
45"  fall  mot  n.  o. 

Walaholms  säteri  är  köpt  från  kro- 
nan af  Johan  Duvall,  har  tillhört  rytt- 

mästaren  Jakob  Lenck,  som  blef  döds- 
skjuten  i  slaget  vid  Helsingborg  är  1710, 
karamarjunkaren  Gadde  år  1814,  och  nu 
sednast  f.  d.  statsrådet  och  landshöfd.  J. 

af  Waern,  som  här  grundlagt  stiftelsen 
af  en  förening  för  hästafvelns  förbättring 

samt  införskrifvit  hästar  af  percherons- 
race  från  Frankrike  och  hornboskap  af 

ayrshire-race  frän  England,  hvarjemte  han 
genom  betydliga  odlingar  och  förbätt- 

ringar (så  t.  ex.  uppgafs  säteriet  1818 
med  endast  20  t:rs  utsäde,  ingen  egen 

skog,  gammalt  trähus),  fördubblat  egen- 
domens värde.  Medelst  folkskola  vid 

gården  samt  en  större  flickskola  vid  ut- 
gården  Nyängsholm  är  sörjt  för  undefr- 
hafvandes  undervisning.  Säteriet  taxe- 

rades 1863  ensamt  till  55,000  rdr  rrat. 

—  Till  egendomen  höra  följande  verk: 
Hofva  eller  Qvarn-Häljatorps  mjölqvar- 
nar  af  4  par  sammälds-  och  1  par  sikt- 
stenar,  Hungstorps  qvarn  af  2  par  sam- 

mälds- och  1  par  siktstenar.  Gårdsjö 
qvarn  af  d:o,  samt  Q,varnliäljatorps  och 

Gårdsjö  legosågar  samt  Gårdsjö  och  Bu- 
rens vadmalsstampar,  tegelbruk  med  en- 

gelskt maskineri  samt  engelsk  torkinrätt- 
ning för  spannmål.  —  I  närheten  af 

utgården  Hedarne  finnas  lemningar  efter 

uråldrig  stensättning,  som,  enligt  tradi- 
tionen, varit  Hofva  tingsplats  eller  do- 

maresäte 

Walbo,  Wahlbo,  i  gamla  handlin- 
gar kallad  Walabo  och  Waalbo,  socken, 

utgör  den  längst  i  öster  utskjutande  de- 
len af  provinsen  Gestrikland  i  Gefleborgs 

län,  gränsar  i  norr  till  Ugglebo,  i  n.  o. 

till  Bottniska  viken,  i  öster  till  Elfkar- 
leby  socken  af  Uppsala  län,   i  söder  till 
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Hedesunda,  i  vester  till  Ofvansjö  socken; 
är    ett    med    sänka    myrtrakter  betäckt, 

nästan   alldeles  jemnt  land,     till  sitt  ut- 
seende mycket  enformigt,  med  undantag 

af  de  odlade  och    bebyggda    stränderna 

af  den    genom    socknen    gående    Gafle- 
eller  Gefleän.  Hela   arealen  i  qvadratref 
är  5£)7,059,    deraf    47,137   vatten,  som 

upptagas  af  49  sjöar  och   tjernar,   livar 

jemte   provinsens  största  sjöar-.    St07-sjön 
ligger  till    '/lo  ̂ ^^m    socknens    gränser, 
och   Öjaren  uti  nordligaste  delen  af  sock- 

nen.    Utom    dessa    må    nämnas   Liind- 

byggesjön.    Träsken,     Waid-,    Selg-    och 
Elgsjöarne.   Socknens  största  längd   från 
vester  till  öster  2'/.,  mil,    från   norr  till 

söder  mellan   3   och    1 '/^  "^i'-     Hädande 
jordmånen   är  i  allmänhet  blandad  eller 
myraktig    jord,     frambringande    knappa 
skördar,    endast   söder    om    Gafleån   lin- 

nes leraktig    jord    eller   lera  på  mergel. 

Hemmantalet  är  66;',,;   mtl,  deraf  57^4f„^ 
mtl  skatte,   7^,  ,„  krono,    1  ,'-■,-[  frälse,  pä 
en   areal  af  104,832  tid,  i  det  närmaste 

motsvarande    4,f.3   qvadratmil,    dessutom 
finnas   19  båtsmanstorp,  387  backstugor, 

286   lägenheter,  3  jernbruk  med  14  här- 
dar,  101   öfriga  verk,  allt  med   ett  upp- 

skattningsvärde   af    1,176,274   rdr  rmt. 
I    bevillning    erlägges   c:a    2,374  rdr,  i 

ständiga  räntor  13,232  rdr.   Sedan  Gtfle- 
Dala    jernväg    blifvit    fullbordad,    torde 
den  för  socknen,  till  följd   af  de  mänga 

fororna,  ganska    kännbara  väghållnings- 
skyldigheten   blifvit    lindrad;    jernvägen 

sträcker  sig  från  Tolfifors  bruk  inom  sock- 
nen ungefär  l'/^  mil,  och   har  stationer 

vid    Lund,    Margretehill   och    Bäck.  — 
Näringar  äro   jordbruk,    som,    ehuru  på 
sednare    åren    betydligt  förbättradt,   har 
dock   lemnat  till    afsalu    endast  c:a  5  k 

600  t:r  potäter  årligen;    vid  härvarande 

Åby    egendom    finnes    väl   den    utmärk- 
taste  ladugård  i  orten,    men    allmogens 
kreatur  gifva  genom  kraftlöst  foder  högst 

300  kannor  mjölk    årligen;    landtbruks- 
skola    finnes    å    kungsladugården     Wall. 
Utsädet    i    26,325    qvadratref    åkerjord 
uppgifves    till    4,032    hafra,   2,390  råg, 
2,342   korn,    168  ärter,  105  hvete,  allt  i 
kubikfot.  Bergsrörelse,  som  bedriiVes  vid 
Tolffors,  Forsbacka  och  Mackmyra  bruk 
samt     Walbo    masugn,    der     årliga    till- 

verkningarne uppgå    till  c:a  37,453  ctr 

stång-    och    ämnesjern.      Binäringar    ut- 

göras af  tillverkning  af  mur-  och  tak- 
tegel samt  brytning  och  bränning  af 

kalk,  kolningar  till  bruken,  timmerarbete 

i  Gefle,  snickeri,  smides-  och  stenhug- 
geriarbeten  samt  föror.  Djurfångst  och 
fiske  äro  nu  mera  ringa,  lax  och  ål 
fångas  till  husbehof  i  Gafleån,  elg  och 
skogsfogel  äro  de  enda  nu  mer  öfriga 
djur.  Oaktadt  trävaruexport  till  en  del 
ännu  härifrån  pågår,  torde  nu  mera  föga 
dertill  samt  till  husbyggnad  tjenlig  skog 

återstå.  —  Folkmängden,  uppgående  till 
omkring  5,400  (för  år  1865  uppgifves 

af  Statistiska  Byrån  5,196,  i  mantals- 
längden  för  år  1863:  5,427  och  af  Hahr 
för  år  1861:  5,216),  har  sedan  år  1810 

ökats  med  något  öfver  2,000.  Hos  fol- 
ket märkes  en  viss  hyfsning  i  umgänge 

samt  snygghet  i  bostäder  och  klädsel. 
Socknen,  som  i  förra  tider,  tillsammans 

med  Hille  såsom  annex,  utgjort  ett  pa- 
storat, med  undantag  af  Söderby  och 

Hemblingby  byar,  lades  1602  som  an- 
nex till  Gefle  pastorat,  förklarades  åter 

1849  för  eget  och  är  nu  ett  regalt  pa- 
storat af  2:dra  klassen,  1 1 '  4  mil  från 

stiftsstaden  Uppsala.  Hemblingby,  som 
fortfarit  att  i  kyrkligt  hänseende  höra 

till  Gefle  stad,  är  sedan  1864  i  alla  af- 
seenden  lagd  till  denna  socken.  Kyrko- 

herdens och  komministerns  bostäder  äro 

uppförda  1850 — 51;  det  gamla  pastors- 
bostället Wall  indrogs  till  kronan  och 

lades  under  ladshöfdinge-bostället.  Kyr- 
kan, nu  157  fot  lång  och  44  fot  bred 

anses  ursprungligen  vara  från  12:te  eller 
13:de  seklet,  hon  är  betäckt  med  tak- 

hvalf  på  2  pelarrader.  Socknen  är  in- 
delad i  6  skoldistriktcr  af  hvilka  2  hafva 

fasta  skolor  vid  Bäck  sedan  1847  och  vid 

Forssbacka  bruk.  Sockenmagasinet  upp- 
löstes för  flera  år  sedan,  till  följd  af  lätt- 
heten, att  i  missväxtår  få  säd  fråu  staden. 

—  Ett  kapell  finnes  sedan  1851.  Bland 

fornlemningar  nämnas  6'afWa eller  Gaddö- 
borg,  se  den  art.,  grafhögar  och  runste- 

nar, hvaraf  den  i  Lundbyggeåkern  är 
den  märkvärdigaste,  anses  vara  öfver 
någon  mäktig  Helsingarnes  höfding.  För 
några  år  sedan  gjordes  ett  rikt  fynd  af 
kufiska  mynt. 

Socknens  förnämsta  verk  och  största 

egendomar  äro  redan  omnämnda,  ndare 
må  anföras:  Sofiedal  egendom,  Walbo 

såg,  jernmanufakturverket  Berg,  Gaddö- 
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borgs  pappersbruk  ä  Ön  samt  några  hem- 
mans namn:  Jer/sta,  Häck-Unge,  jSvedeti, 

Åsbyggeby,  Westanås,  Murlanda,  Ö/ver- 
och  Ytterhärda  m.  fl.,  8  tegelbruk,  21 
skattesagar  finnas.  Socknen  ligger  V ., 
mil  från  adressorten  Gefle. 

Walbo,  masugn  i  torutbeskrifna  soc- 
ken, Vs  i"il  friiii  Mackmyra  bruk,  är  ej 

på  flera  år  begagnad. 
Walbo,  härad  på  Dal  uti  Elfsborgs 

län,  omgifvet  i  söder  och  vester  af  Bo- 
hus län,  i  norr  af  Wedbo,  i  öster  af 

Wedbo,  Xordals  och  Sundals  härader, 
innefattar  på  en  yta  af  135,456  tid  fast 
land,  deraf  9,845  odlad  jord  och  5,628 
naturlig  äng,  5  socknar  (se  tab.  till  art. 

Dal)  med  196 '4  mtl,  bebodda  1845  af 
10,749  och  1865  af  14,135  personer, 

samt  0,m;i  qvadratmil  vatten.  En  min- 
dre del  i  norr  är  jemn,  men  det  öfriga 

utgöres  af  en  myckenhet  smärre  höjder 
och  dalsänkningar.  Skog  till  byggnader 
och  andra  husbehof  saknas  af  många 
hemman.  I  norra  delen  är  jorden  af 
sämre  beskaffenhet,  i  södra  deremot 

bördig.  Häradets  namn  skrefs  Wardis- 
niar  i  kon.  Magnus  Barfots  saga,  Ord- 
henae  i  ett  bref  1289  af  kon.  Magnus 
Ladulås,  Warbo  1502.  Det  omfattar  2 
länsmansdistrikt.  Häradets  norra  del  an- 

ser R.  Dybeck  bebos  af  en  egen  folk- 
stam; i  allmänhet  har  folket  mörka, 

breda  och  mycket  grofva  ansigten,  med 
bruna,  små  och  runda,  samt  nära  intill 

hvarandra  sittande  ögon.  Allmogen  är 
kall  och  trög,  men  uppblossar  snart  till 
en  hetta,  som  gemenligen  finner  uttryck 
i  råheter.  Folket  är  ock  i  allmänhet 

illa  kändt  af  grannarne.  Se  vidare  art. 
Rennelanda,  Rådanefors  jernbruk  och 
Dagsholms  säteri. 

Walbo,  Wallbo,  kapell  uti  Unders- 
åkers socken  af  Jämtlands  Södra  fög- 

deri och  län,  för  lapp-allmogens  räkning 
uppfÖrdt  år  1864;  bygdt  af  korsvirke 
och  bräder  samt  hvitmåladt,  tager  det 
sig,  med  sitt  vackra  torn,  rätt  väl  ut, 
på  en  hög  kulle,  omgifvet  pä  afstånd  af 
höga,  snöbetäckta  fjell.  Kyrkan,  som 

rymmer  omkring  150  personer,  är  upp- 
byggd af  en  enka,  egande  hemmanet  Wall- 

bo, '/4  mtl  skatte,  allmänt  känd  för  sin 
gifraildhet  och  gästfrihet;  sonen,  jemte 

en  dräng,  hafva  ensamma  på  ett  år  verk- 
ställt arbetet;    målningar  och  prydnader 

å  predikstol,  altartafla,  orgelverk  m.  m., 
äro  utförda  af  bildhuggaren    Söderqvist. 

Walbo,    vette   pä   Hisingen,  rå  mot 

Norge   1554. 
Walboåsen  i  Torps  socken  af  Wal- 
bo härad  på  Dal,  rå  mot  Xorge  1554. 
Walbricka  eller  Jönsarbo,  stång- 

jerusbruk  i  Heds  socken  af  Skinuskatte- 
bergs  härad  och  Westerås  län,  vid  Hed- 

strömmen, har  vid  en  härd  en  årlig  g 
medeltillverkning  af  3,902  centn.;  egare 

hr  C.  J.  Ohlsson  på  Riddarhyttan ;  till- 
hörande jordegendom  utgöres  af  Jönsar- 

bo, ^.,g  mtl  skatte,  med  qvarn  för  2  par 
stenar. 

Walbricka,  ett  mantal  skatte  i  Bro 
socken  och  Åkerbo  härad  af  Westerås 

län,  med  tegelbruk,  tillhör  jemte  ̂ /,  mtl 
skatte  Ersbo  brukspatron  Lorichs  arfvin- 
gar  på  Bernshammar. 

Walbykileu,  en  hafsvik  i  Sollierga 
socken  af  Inlands  Nordre  härad  och  Bo- 

hus län,  der,  efter  sägnen,  12  lass  pen- 
ningar äro,  i  den  tiden  landet  tillhörde 

danska  kronan,  nedkörda  på  isen. 

Walda,  Wallda  (i  jordeboken),  pa- 
tronelt  pastorat  af  2:dra  klassen,  inom 
Göteborgs  stift,  utgörande  nordligaste 

delen  af  Halland,  beläget  2^!^  mil  fråii 
stiftsstaden,  begränsas  i  vester  af  hafvet, 
i  norr  af  Askims  socken  i  Göteborgs 

län,  i  öster  af  Tölö  och  i  söder  af  Oden- 
sala socknar,  samt  innefattar  Walda  och 

Släps  socknar,  med  117Vi2  (IIS'/^)  mtl, 
bebodda  af  c:a  3,850  personer. —  Wallda, 
socken  uti  Fjäre  härad  af  Halmstads  län, 

!  med  en  areal  af  10,715  tid  (=  60,004 

\  qvadratreO,  fördelade  på  70V'2  mantal, 
:  deraf  34^6  skatte,  !'/•>  krono,  34 Vg 
I  frälse  och  bebodda  1865  af  något  öfver 

j  2,300  inbyggare,  ligger  uti  en  dal,  med 

undantag  af  den  del,  *)  som  kallas  Bu- 
erna,  med  137^  mtl,  och  som  fordom 
varit  helt  och  hållet  skogbevuxen,  men 
nu  mer  alldeles  kal;  dalen,  omgifven  på 
tre  sidor  af  berg  och  på  den  fjerde  af 
en  steril  utmark,  företer  en  täck  och 
omvexlande  anblick,  med  dess  vid  foten 

af  bergsraderna  belägna,  i  allmänhet  väl- 
byggda byar  och  hemman,  oragifna  dels 

af  frukt-,  dels  af  vilda  träd,  uti  fonden 
kyrkan,  med  sitt  resliga  torn,  Waldas 
från  forntiden   minnesrika  högar  och  på 

I    *)   En  annan  del   pä   12  mtl,   kallas  Brändome. 
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dessa  kyrkobyn,  socknens  2:ne  herregår- 
dar (se  nedau),  vid  sluttningen  af  hö- 

garna utbreda  sig  bördiga  iikrar  och 
ängsfält;  men  livad  som  fattas  är  sjöar, 
större  vattendrag  samt  skog.  Hädande 

jordmån  är  sandblandad  mylla;  vid  Gu- 
stafsberg förekommer  ljusblå  skalblandad 

lermergel.  Åkerbruket  är  hufvudnäring, 
men  en  stor  del  af  heramansåboerna  äro 

coopvardieskeppare  och  föra  fartyg  på 
utrikes  orter,  en  del  idka  kustfart  med 

s.  k.  nordbåtar,  af  deu  obesutna  arliets- 
klassen  antaga  många  utrikes  sjötjenst 
och  återvända  aldrig  till  hemorten;  2:ne 
hamnar,  Lerkil  och  Gategården,  finnas 
vid  kusten  af  Buera.  En  lönande  binä- 

ring är  äfven  fisket.  Fastighetsvärdet 

upptogs  1863  till  846,600  rdr.  —  Kyr- 
kan, 55  alnar  lång  och  14  bred,  ligger 

V2  "lil  vester  om  Kongsbacka,  samt  ■^/g 
mil  s.  v.  från  annex-kyrkan.  I  henne 
äro  grafvar  för  Marcus  Larsson,  hvars 
välgörande  verksamhet  ännu  efter  2:ne 
århundraden  lefver  i  folkets  minne,  den- 

nes mag,  Michael  Wernle,  hvars  son  blef 
stamfader  för  nu  mer  utdöda  Wernliska 
ätten,  samt  Peder  Söfrenssön,  stiftare  af 

uppfostringsanstalten  inom  socknen.  — 
Walda  pastorat  är  af  historisk  märkvär- 

dighet, såsom  ort,  der  fordna  gränsskil- 
naden  gick  mellan  Sverige  och  Danmark, 
också  finnas  såväl  traditioner  som  forn- 

lemniugar,  hvilka  upplysa  om  här  före- 
fallna krigshändelser,  så  utvisas  af  folket 

vester  om  Hebergs  by  ett  slagfält  med 

ett  stenrör,  kalladt  Suna-Röset,  på  Hos- 
hobnen  en  kämpastod,  benämnd  Kämpen, 

flerstädes  bautastenar,  en  domkrets,  Offer- 
sten, ättehögen  Al-Bazrör,  der  en  kämpe, 

som  alltid  gick  segrande  ur  striden  skall 

ligga  begrafven.  Dane-vallen  är  en  hamn 
på  Sannö,  och  anses  erhållit  namn  af 
orden  Dan  och  Wal  (slagen),  till  följd 
af  att  Danskarne  vid  någon  misslyckad 
landstigning,  här  blifvit  nedgjorda  af 
Svenskarne.  Uti  berget  Håkulla  på  Wallda 
bys  utmark  finnes  ett  rum  med  bord  och 
bänkar  af  sten ;  Olof  Hanssons  kammare 
är  en  annan  grotta    norr  om  Lunnaled. 

—  Märkliga  gårdar  äro  Wallda  säteri, 
derunder  lyda  omkr.  6  mtl;  —  Gustafs- 

berg, egendom,  bildad  af  '/o  sk.  Wallda, 

V3  sk.  Bröndome,  '^/^  fr.  Lunden  och 
V3  uts.  fr.    Wälås;  —  Prestgård,   1   mtl. 
—  Adress:  Kongsbacka. 

Waldemarsvik,  köping,  belägen  på 
gränsen  nielian  Kalmar  och  Linköpings 
län,  vid  innersta  ändan  af  den  smala, 

men  1'/.,  mil  långa  Waldemarsviken,  på 
ömse  sidor  om  sjön  Yxningens  utfallså, 

räknas  till  Ringarums  socken  af  Ham- 
markinds härad  och  Linköpings  län. 

Köpingen,  som  år  1863  iiade  omkring 
50  gärdar,  hufvudsakligen  liggande  på 
ömse  sidor  om  landsvägen  söderut,  och 

400  inbyggare  (enligt  1864  års  mantals- 
längd), med  endast  39  husnummer  och 

293  inbyggare  inom  Linköpings  läns 
del;  har  rätt  ansenlig  utskeppning  af 
trävaror,  jern  och  koppar,  rymlig  och 
beqväm  hamn,  bestående  af  hela  viken, 
med  tillräckligt  djup  för  10  fots  fartyg 

allt  upp  till  köpingen,  hvars  afstånd  från 
Bokö  lotsplats  räknas  till  3  mil.  förbi 
Gryts  sockens  strand  på  nordöstra  sidan, 
och  Tryseruras  på  den  sydvestra.  Ar  1863 
funnos  7  handlande  med  en  betjening 

af  8  personer,  17  handtverkare  med  13 

personer  till  biträde,  samt  14  s.  k.  sjelf- 
försörjare.  Här  är  postkontor,  tullplats, 
apothek,  men  ingen  kyrka,  utan  förrättas 
gudstjensten  i  en  salong;  marknad  hålles  i 
Juni  och  November  månader.  Stället 

synes  ej  förekomma  i  jordeböckerna  före 
tiden  kring  år  1700,  men  redan  tidigare 

var  här  en  last-  och  marknadsplats  un- 
der Söderköping,  på  grund  af  kongl. 

resolutioner  från  åren  1664  och  1672. 

Med  1830-talet  har  Waldemarsvik  blif- 

vit upptaget  i  länsstyrelsens  femårsbe- rättelser. 

Waldemarsviks  kopparverk,  beläget 
i  Kalmar  län.  Norra  Tjusts  härad  och 
Tryserums  socken,  har  sin  tillverkning 

grundad  på  malmfångst  från  Fångö  kop- 
pargrufva  på  den  lilla  Ingardsholmen 
nära  Stora  Fångön  i  Östersjön  och  Gryts 
sockens  skärgård  i  Linköpings  län.  Denna 
grufva  har  sedan  1831  varit  ordentligt 
bearbetad  och  tillhörde  då  ett  bolag, 
men  försåldes  1844,  sedan  smälthuset 

på  kort  tid  två  gånger  nedbrunnit,  jemte 
grufinventarier  och  smältverk  till  frih. 
J.  C.  Adelsvärd  och  bergmästaren  B.  G. 
Bredberg.  Följande  året  uppfördes  det 
nuvarande  smältverket  på  gamla  platsen, 

*/g  mil  från  Waldemarsviks  köping.  Re- 
dan år  1848  blef  bergmästaren  Bred- 

berg ensam  egare  af  verket.  —  Till 

upplysning  om  tillverkningen  kunna  föl- 
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jande  siffror  tjeua:  år  1858  förbrukades 
5,560  sk/l  malm,  hvaraf  erhöllos  153 
skfi  18  W  15  /^  garad  koppar:  år  1862 
anvåudes  22,479  ceutner  40  /t  malm, 
som  lemnat  770  centn.  40  //  räkoppar 
och  724  ceutn.  42  /{  garad  koppar,  året 
1863  lemuade  icke  mer  än  466  centu. 

25  //  garkoppar.  Kopparverket  syssel- 
sätter vid  grufvan  och  smältverket  om- 
kring 50  arbetare,  af  h vilka  30,  med 

familjer  utgörande  omkring  120  perso- 
ner, bebo  den  lilla  grufholraen,  med 

endast  4  å  5  tids  areal.  Kopparverket 
har  egen   lastageplats. 

Waldemarsudden  uti  Stockholms  skär- 
gård, med  oljeslageri,  lyder  under  kgl. 

Djurgården  ochDauderyds  skeppslag  samt 

eges  af  grosshaudl.  J.  Bergman-Olsson: 
innehades  under  kon.  Gustaf  lILs  tid  af 

Maister ;  är  åsätt  ett  tax. värde  af  30,000 
rdr  rrat. 

Walefors,  stångjernsbruk  uti  Åsen- 
höga  socken  af  Östbo  härad  och  Jön- 
kSpiiigs  län,  privilegierades  år  1860, 

men  lärer  ännu  ej  vara  uppfördt;  srai- 
desstämpelu  är  \Ve —  F.;  egare  bergs- 

män. —   Adress:   Skillingaryd. 
Walfalla  jemgrufvor  i  nordvestra 

delen  af  Flöda  socken  i  Södermanland 

lyda  under  Hellefors  bruk  i  Lilla  Mel- 
lösa  socken.  Grufvorna  började  bearbetas 
omkring  1640,  lemnade  år  1848 :  7,000 
skii  malm,  men  synes  i  sednare  åren 
icke  varit  bearbetade. 

"Walhall,  ett  berg,  uti  Hellaryd  soc- 
ken och  Blekinge,  ̂ /^  mil  från  kyrkan, 

vid  hemmanet  Kolja,  består  af  ofantliga 
rätt  uppstående  stenpelare,  är  på  2:ne 
sidor  sluttande,  så  att  det  kan  bestigas, 
men  vid  ena  sidan  brant  stupfande  ner 
i  Wallsjön.  Nära  vid  en  fordom  befintlig 

trappuppgång,  nu  mer  igenfallen,  hvälf- 
ver  sig  klippan,  bildande  en  stor  grotta, 
som  utgör  nästan  en  halfcirkel.  Att  här 

varit  en  af  våra  urfäders  ättestupa,  hvar- 
ifrån  de  nedstörtat  sig  i  den  underlig- 

gande Wallsjön,  för  att,  efter  deras  tro, 
bereda  sig  väg  till  Oden  i  gudarnas  sal, 
Walhall,  synes  högst  sannolikt. 

Walinge,  Öfra,  ett  frälse-säteri  om 
2  mtl,  beläget  i  Stigtomta  socken  af 
Jönåkers  härad  och  Nyköpings  län,  vid 

sydvestra  stranden  af  sjön  Yngaren.  Egen- 
domen tillhörde  1630  landsliöfding  lio- 

eeubane,   har  sedermera  gått   i  arf  inom 

slägterna  Kruse  och  Wrangel,  tills  den- 
samma år  1791  köptes  af  brukspatron 

Arwedsson,  som  uppbyggde  det  nuva- 
rande mangårdshuset  af  sten;  öfvergick 

sedan  derpå  genom  arf  till  Wattrangska 
slägten  och  egdes  1863  af  kammarh. 

N.  A.  Wattrang  på  Jakobsberg  i  Björn- 
luuda  socken.  Underl.  hemmanen  äro  1 

mtl  rå  och  rör,  ̂ ;\  mtl  sk.,  ̂ 4  Karltorps 
ladugård  samt  dessutom   5^4  nitl. 

Walje,  gård,  se  Walsjö. 
Walkebo.  Härad  uti  Linköpings 

län,  beläget  sydvest  från  Linköping, 

omkring  åtskilliga  af  Svartåns  östra  till- 
flöden, mellan  Hanekinds  kärad  i. öster, 

Gullbergs  i  norr  och  nordvest,  Wifolka 
i  vester,  Kinds  i  söder.  Med  en  längd 
af  3  till  4  mil  samt  bredd  af  blott  \\ 

till  '/o  ™il  längst  i  norr,  1  tilllVjdto 
på  midten,  omfattar  häradet  45,730  tid 

fast  mark,  fördelade  på  218^,  g  mtl,  och 
0,062  qvadratmil  vatten.  Hit  räknas  5 
hela  socknar:  Ledberg,  Sjögestad,  Wi- 
kingstad  med  f.  d.  Rakered,  Gararaalkil 
och  Nykil,  det  mesta  af  Eappestad  utom 
6  mtl,  som  föras  till  Wifolka  härad, 

V3  af  Ulrika  samt  hälften  af  Slaka.  In- 
byggarues  antal  år  1855:  7,932,  upp- 

gick 1865  till  omkring  8,040  personel'. 
—  Landet  är  en  mer  eller  mindre  full- 

komlig slätt,  utom  den  i  södra  delen  i 

flera  åsar  mellan  vattendragen  sig  ut- 

grenade landthöjden.  Nästan  enda  nä- 
ringen är  åkerbruk,  något  skogsbruk 

tillkommer  likväl  i  de  högre  bygderna. 

Taxeringsvärdet  1863  var  6,871*550  rdr rmt.  Walkebo  utgör  med  Gullbergs  och 
Brobergs  härader  länets  5:te  fögderi  och 
domsaga  med  tingsställe  sedan  1686  vid 

Bankebergs  gästgifvaregärd  uti  Wiking- 
stado  socken.  Förut  lärer  tingsstället 

varit  uti  Gararaalkils  socken  på  Fättje- 
stads  gärde,  der  ännu  stora  stenar  stå 
uppresta,  utmärkande  möjligen  något 
forntida  domaresäte.  Häradet  förer  uti 

sigillet  en  plog,  hvaromkring  läses  or- 
den: Walkebo  Heradh.  —  Märkligare 

gärdar  äro  Stora  Forssa,  Åserum,  Ek- 
strömmen eller  Herrestad,  Duseborg  f.  d. 

"Wall,  socken  på  Gotland  och  af 
Wiaby  läns  Södra  härad,  är  belägen  1  V4 
mil  söder  ora  Wisby;  arealen  4,467  tid 
(=  25,015  qv.ref)  fast  mark  och  O.ou 
qv.mil  vatten,  är  fördelad  på  11^,  mtl  »k. 
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och  bebodd  af  324  inbyggare.  Marken 
är  jemn,  skogen  nödtorftig;  allmänna 
jordmänon  lera.  Socknen  utgör  ined 

annexet  Hoggren  ett  konsistorielt  pa- 
storat inom  Wisby  stift.  Uti  VValls 

kyrkotorn  märkes  i  södra  sidomuren  af 
första  afdelningen  ett  större  rum  med 

yttre  Ingång.  f'ör  öfrigt  eger  socknen 
den  märkvärdigheten  att  här  uppfördes 
Gotlands  första  kyrka  (se  art.  Akebäck). 

—  Större  byar  äro  Bryunijs  1  Vg.  ̂ y' 
sinijs  1^/,  nitl,  Bomar/ve  1 '/g  mtl.  — 
Prestgården   Vs   Titl.  —  Adr.:   Wisby. 

Wall,  kungsladugård  i  Wall)o  soc- 
ken af  Gestrikland  och  Geflebbrgs  län, 

V4  rail  från  Gefle,  i  en  vacker  trakt 
invid  Gafleån,  består  enligt  jordeboken  af 

•V5  nitl  kr.,  men  enligt  mantalslängden  af 
24öresl.  (10  =^  1  mtl);  upplåts  år  1858 
af  landshöfdingen,  som  innehar  den  på 
lön,  till  länets  landtbriiksskola  på  30  är 
emot  ett  årligt  arrende  af  200  tunnor 
spannmål  samt  1,000  l/i  hö  och  vissa 
famnar  ved.  A  egendomens  mark  invid 
Gefle  äro  för  ändamålet  uppförda,  utom 
boningshus  för  föreståndaren  och  läraren 
samt  hus  med  lärosal,  bostäder  åt  elever 
och  redskapsverkstad,  smedja,  ladugård 

m.  m.  Af  Hushållnings-sällskapets  till- 
gångar äro  anslagna  åt  skolan  37,500 

rdr,  fördelade  på  25  aktier  uti  ett  för 

dess  upprätthållande  och  under  åtnju- 
tande af  4,000  rdr  årligt  statsanslag 

bildadt  samt  på  61  aktier  af  1,500  rdr 
rmt  grundadt  bolag.  Sedan  år  1859 
är  här  uppsatt  ett  staraholländeri  med 

17  kor  och  1  tjur  af  ayrshire-race  utaf 
ett  bolag,  deri  Hushållnings-sällskapet 
är  delegare  för  15  aktier  ä   100  rdr. 

Wall,  bergsmansharamare  uti  Thors- 
åkers  socken  af  Gestrikland  och  Gefle- 

borgs  län,  med  en  årlig  medeltillverk- 
uing  af  1,893  centner  stångjern  vid  1 
hammare  och  2  härdar;  stämpeln  är  (W). 

Jemte  bergsmän  hafva  egarne  af  Stjern- 
sunds  bruk  i  Husby  socken  del  i  denna 
hammaie. 

Wall,  bergsmansharamare  uti  Ofvan- 
sjö  socken  af  Gestrikland  och  Gefleborgs 
län,  med  en  årlig  medeltillverkning  af 
1,594  centner  stångjern  vid  1  hammare 

och  2  härdar;  stämpeln  är(B-f):  egare 
bergsmän  samt  Ljusneverkens  och  Stjern- 
sunds  bruksegare. 

Wall,    ett    mtl    skatte  uti  Wisuums 
VII. 
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socken  och  härad  af  Carlstads  län,  med 

gästgifveri,  tingsställe  och  sedan  1862 
poststation,  har  2  egare  och  är  taxeradt 
till  78,000  rdr  rmt.  Hemmanet  upp- 
gifves  af  Fernow  blifvit  1268  af  lagm. 
Holdo  Stralile  och  1352  af  Hemming 

Hemmingsson  skänkt  till  Riseberga  klo- 
ster. På  egorna  ha  funnits  högar  af 

obrända  lik,  och  häraf  bekräftas  den  för- 
modan, att  trakten  varit  skådeplats  för 

förd  na  strider,  och  troligen  äfven  stället 
der  Harald  Hardråde  blefslagei;  af  norske 

jarlen  Håkan.  Gården  har  ock  märk- 
värdighet från  en  seduare  tid,  nemligcn 

att  vara  stamort  för  adliga  ätten  Wal- 
lencrona,  hvars  stamfader,  major  Olof 
Wallengren,  var  son  till  bonden  Olof 
Jönsson  härifrån,  gift  med  en  dotter  till 
den  under  artikeln  Wisnuni  omnämnde 

kyrkoherden.  1  närheten  af  gästgifvare- 
gården  störtar  Gullspångselfven  sig  mel- 

lan höga  klippor  ned  öfver  en  ojemn 
långsluttande  bergbotten  ;  öfver  fallet  har 
under  åren  1810  och  1811  blifvit  lagd 
en  mäktig  båge  af  gråsten  i  stället  för 
de  här  sedan  1700-talet  befintliga  trä- 

broar. —   Härifrån  skjutsas  till 
Gerdsherg  i   norr   2      mil. 

Åtorp  i  öster   1^1  ̂   » 
Christinehamn  i  norr      .  2'/ 4  » 

Björtorp  i  söder  (Skarab.  län)     l'';^  « 
Waila,  egendom  uti  Eöks  socken  af 

Lysings  härad  och  Linköpings  län,  om- 
kring 2  mil  från  Skeninge,  består  af 

1  frälse-säteri,  ■''^  skatte  och  V/^  krono. 
—  Säteriet  är  utbytt  är  1646  från  kro- 

nan af  grefve  F.  Stenbock,  innehades 
1687  af  öfverste  Bauchmans  enka  M. 

Lind,  i  början  på  1700-talet  af  slägten 
Törnehjeira,  år  1825  af  bönder,  var 
omsider  1853  och  1863  sararaanlagdt 
med  det  öfriga  i  en  egares  hand  af 
bondeståndet;  taxeringsvärdet  var  60,000 
rdr  rmt. 

Walla,  ett  berustadt  säteri  uti  Svans- 
hals socken  af  Lysings  härad  och  Lin- 

köpings län,  om  kr.  l-^^  mil  i  rån  Ske- 
ni-nge,  har  såsom  frälse-sä+eri  tillhört 
Johan  Gripensköld,  hvilken  vid  reduk- 

tionen tilläts  bihålla  det  för  sin  och 

hustruns  lifstid;  har  från  början  af  1700- 
talet  intill  åtminstone  1853  haft  gemen- 

samt egare  med  Walla  i  Röks  sockan, 

men  egdes  ensamt  1863  jemte  väder- 
qvarn  för  2  par  stenar  af  A.  Petersson.  — 

29 
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Säteriet  köptes  till   skatte   I8l4aflöjtn. 
Thollander. 

Walla,  en  sätesgård  uti  ̂ Varf^ukyrka 
socken  af  Asunda  härad  och  Uppsala 

län,  på  slätten,  något  öfver  ̂   ̂  mil  från 
Enköping,  består  af  •?  mtl  frälse-säteri, 
med  en  egorvmd  af  629  q  v.  ref,  deraf 
546  god  åker  och  äng,  men  utan  skog  och 

SJÖ.  Mangårdsbyggnaden  med  2:ne  fly- 
gelbyggnader uppgifvas  \ara  från  1740- 

talet ;  tillhörande  trädgård  upptager  3 
qvadratref.  Walla  är  köpt  från  kronan 
af  räntmästaren  Erik  Eriksson,  adlad 

Svanfelt,  f  1646,  en  broder  till  fält- 
marskalken Erik  Dahlberg ;  af  honom 

egdes  äfven  det  i  samma  socken  be- 
lägna Boda  säteri.  Sedermera  har  Walla 

ensamt  tillhört  Ekestubbe  omkr.  1740, 

186.-)  Erik  Johansson;  taxerades  sistn. 
år  till  10,000  rdr  rmt.  —  Walla,  lV„ 
mantal,  i  Täby  socken  och  Stockholms 

län;  två  sjårdar  i  Walla  af  Täby  rättare- 
döme  i  Uppland  nämnas  i  bytesbref  af 
år  1560,  som  gjordes  mellan  gr.  Svante 
Sture  och  hans  halfbroder,  grefve  G. 
Johansson. 

Walla,  masugn  i  By  socken  och 
Dalarne,  är  uppförd  vid  samma  tid  som 
det  1  mil  härifrån  liggande  Horndais 
bruk,  hvartill  den  hörer;  tillverkningen 

uppgick  185i) — 61  i  medeltal  årligen 
till  14,303  centner  tackjeru  af  malm 
från  Bispbergs  grufvor  m.  fl.;  stämpeln 

är  (WS),  W;S.  ̂ 
Walla,  annex-socken  till  Stenkyrka 

pastorat  uti  Tjöins  härad  af  Bohus  län, 
innefattar  nordöstra  delen  af  öu  Tjörn, 
med  det  skogbevuxna  Hakenäset  i  Ha- 

kefjord samt  de  bebodda  öarnc  Mjörn, 
Lilla  Askerön  och  Brattö;  arealen,  9,373 
tid  eller  52,488  qvadratref,  är  fördelad 

på  51  mtl,  deraf  27  sk.,  \U  kr.  och  23 '/^  fr. 
—  Socknen,  ehuru  för  det  mesta  skog- 

lös, är  den  behagligaste  trakten  af  ön 

och  i  anseende  till  bördighet  fullt  jem- 
förlig  med  öns  ölriga  del;  de  svagaste 

gårdarne  äro  belägna  på  Mjörn.  Inbyg- 
garnes antal,  på  50  år  ökadt  med  något 

öfver  700,  uppgick  år  1865  till  2,140 
personer.  Kyrkan,  belägen  V2  ™il  "•  o. 
från  moderkyrkan,  omkring  4  mil  n.  v. 
från  Kongelf,  är  nyligen  uppförd  med 
ei^  kostnad  af^  öfver  20,000  rdr.  Hon 
innehåller  en  altartafla  i  vackert,  hel- 
uppböjdt  arbete,  nyligen  renoverad;  den 

är  en  gåfva  af  Margareta  Hvitfeld,  som 
vid  gamla  kyrkan  låtit  uppföra  ett 
rundt,  hvälfdt  och  kopparbetäckt  graf- 
chor,  till  hvars  underhåll  hon  anslagit 
räntorna  af  ett  helt  mantal  Brålaud. 
Choret  innesluter   hennes  samt  mannens 

—  den  fordne  länsherren  till  Dragsmark 
—  och  barnens  —  tvenne  söner  och  en 

dotter  —  likkistor.  Till  grafchoret,  som 
kallas  det  Uyreska,  leder  vid  altaret  en 
ingång,  tillsluten  af  en  förgyld  dörr  af 
genombrutet  arbete.  —  Barnaundervis- 

ningen bestrides  uti  ambulatorisk  folk- 
skola sedan  1848  samt  i  2  småskolor 

sedan  1859  och  1860;  vanligen  äro  270 

af  i  skolan  inskrifna  359  hm-n  på  en 
gång  närvarande.  Bland  i  socknen  före- 

kommande fornminnen  må  här  endast 

näranas  runstenen  j)å  Bä/sals  mark,  kal- 
lad Runtången  på  Räfsal,  som  är  2  aln. 

19  tum  hög,  och  hvars  än  läsliga  in- 
skrift innehåller:  »Of  n  ritf^uffs» —  hvilket 

af  G.  Brusewitz  utlydes  med:  wtöcygia 

QUmÖofC  3?ifl)llff8».  d.  v.  s.  »två  örebod 
jord  tillhöra  Rithulf.  Man  har  äfven 

ett  köpebref  af  den  3  Maj  1360,  utfär- 
dadt  af  en  Rithulf;  en  mängd  dyrhus 

finnas  vid  Hjelteby,  Haborsby,  Wester- 
och  Öster-Röd;  en  domkrets  af  9  stenar 
vid  Svanvik,  der  äfven  grifthögar  finnas; 
en  fästning  synes  varit  uppförd  på  det 
otillgängliga  Borreberget  å  Åkers  egor. 

Äfven  ha  flera  fynd  blifvit  gjorda,  der- 
ibland  en  massiv  ring  af  guld,  som  upp- 

drogs för  några  år  sedan  med  ett  ostron- 
skal i  Hakefjord.  —  Här  märkes  det 

täckt  belägna  förd  na  Hvitfeldska  herre- 
sätet Sundsby,  med  tillhörande  ladugår- 
darne Åker,  Dju])hult  och  Tunnevik,  alla 

på  ön  Mjörn;  till  detta,  numera  gym- 
nasiigods,  höra  alla  frälse-hemmanen. 
Enda  krono-hemmanet  Kråkedal,  Vo  ̂^^> 
är  komminister-boställe.  —  Häggvall, 
Myggenäs,  Askerö,  Hammar,  Bråland, 
Fjällebro  äro  hemmans-namn.  Flera  af 
skatte-gårdardarne  ha  fordom  tillhört 
Kongahells  kloster  och  en  Kil  Wesierg. 
å  1  mantal  S:t  Halfvards  kyrka  i  Oslo. 
—  Vid  det  lilla  fiskläget  Hövikenäs,  dit , 
häradsväg  leder,  är  öfverfartsort  öfver 

Hakefjord  till  Kåkenäs  på  Inlands-stran- 
den.  —  Adress:   Oroust. 

Walla,  egendom  uti  Össmo  socken 
af  Sotholms  härad  och  Stockholms  län, 

Vi6  JT>iil  öster  om  kyrkan,  består  af  IV4 
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rntl  skatte;  gården  är  reducerad  under 
Häringe,  liar  sedermera  tillhört  1772 
Savary  och  på  sednare  tider  eukefru 
Catharina  Sandberg.  Frän  härvarande 
gästgifveri  skjutsas  till  Tottnäs  i  8.  v. 

1  mil,  Norya  i  n.  v.  2',,,  d:o,  och  till 
Forssa  i  n.  o.  2  mil. 

Walla,  by  af  3  mtl  i  Skyllinge  (Sköl- 
dinge) socken,  Oppuiula  härad  af  Nykö- 

pings län ;  station  å  Yestra  Stambanan 
på  11,4  mils  afstånd  från  Stockholm, 

31,2  från  Göteborg,  0,!>  från  Cathrine- 
holms  och  1,2  mil  från  Fleus  stationer; 
härifrån  leda  landsvägar  till  Norrköping 
och  södra  orterna;  till  vägarne  på  båda 
sidor  om  sjön  Yngaren  samt  norrut  till 
Hjelmarsund. 

Wallarum,  by  uti  Frenninge  socken 
af  Färs  härad  och  Malmöhus  län,  pä  3 

mtl  skatte,  ̂ /g  uts.  frälse,  med  sandig 
åker,  tillräcklig  skog  och  torfjord;  672 
inbyggare;  har  sedan  1851  småskola, 
der  för  närvarande  50  barn  af  83  in- 

skrifna  på  en  gång  deltaga  i  under- 
visningen. 

Wallavik,  hamn  på  Gotland,  uti 
Rute  socken. 

"Wallby,  som  1314  skrefs  Walby, 
socken  uti  Trögds  härad  af  Uppsala  län, 
1  mil  s.  o.  från  Enköping,  är  belägen 

norr  ora  Ekaviken,  Staby-,  Oknebo-  och 
Svinngarns-fjärdarne;  omfattar  6,804  tid 
fast  mark,  fördelade  på  36]^;]  (%  mtl 

uppger  Hahr),  deraf  18 V/g  skatte,  3'Vi6 
krono,  15 '/jo  frälse,  eller  47,742  qvadr.- 
ref,  deraf  10,226  äro  sjöar.  Bästa  mar- 

ken, temligen  jemn  och  skoglös,  är  mel- 
lan tvenne  vattendrag,  som  gå  genom 

östra  och  vestra  delarne;  vid  gränserna 

är  bergkullig  skogsmark,  ehuru  med  obe- 
tydlig skog;  i  söde-r  är  den  till  stöiTe 

delen  uthuggne  Hornö  häradsallmänning 
på  3,011  qvadratref.  Rådande  jordmån 
är  lera,  omvexlande  med  svartmylla  och 
raojord.  Taxeringsvärdet  595,240  rdr. 
Inbyggarues  antal  var  år  1865  något 
öfver  730,  med  åkerbruk  till  hufvudnä- 
ring.  —  Socknen  har  på  1300-talet  varit 
kanonikat  för  erkestiftets  kapitel,  och 
äfven  haft  flera  kaniker  till  kyrkoherdar, 
utgör  nu,  från  år  1799,  med  Arno  till 
annex,  ett  konsistorielt  pastorat  af  Trögds 

kontrakt  och  Uppsala  stift,  4^/^  mil  från 
stiftsstaden,  med  49  V'.,  mtl  och  en  folk- 

mängd   af    960   in  v.     Kyrkan,  ej  långt 

från   Enköpings-åns  utlopp,  är  gammal; 
kyrko-   och  sakristidörrarnc  skola  fordora 
tjenat     som     slottsport     och      källardörr 

till   Ivar  Blå's  fordna  fäste,    Gröneborg, 
som   förmenas  legat    på    den   hithörande 
Borgön.     Hiir    tinnes,    utom  folkskolan, 

äfveu  en  s.  k.  friskola,    som    ej    under- 
halles  af  församlingen,    och    ett  nyligen 

j    bildadt  sockenbibliothek.   Forulemningar 
I    utgöras  af  grafliögar,  stensättningar  och 
'    runstenar;    här    vill   man  äfven   förlägga 
Nysseskogen,  der  ett  slag  stått  år   1466 
mellan    Erik     Axelson     Tott    och    Erik 

I    Carlsson   Wase.  —  Förnämsta  gårdar  äro 
I    säterierna  Österby,  Hornö,  med  särskilda 

I    art.,  och  BryyyJiolmeii,   1    mtl,  som   om- 
j    kring   1740  tillhört  friherre  Oxenstierna, 
I    en  tid  lydt  under    Hornö    och    eges   nu 

I    af  brukspatron   Holraqvist.  ■ —  Prestyår- 
den,    1    mtl.  —   1     Wullby    by    pä    2',., 
mtl  skatte,   1   frälse,  iir  M  4,  som  varit 

gammalt  frälse,  är   1730  utbytt  till  ka- 
pellans-boställe mot  M  2  Mälby  och  år 

1800  af  sockneraännen  köpt  till  skatte, 

sedan    1801   anslaget  till  skollärare-bost. 
—  Riksdrotset  Knut  Jonsson  (Grip)  gaf 

med  sin  dotter,  fru  Ingeborg,  Erik  Wal- 
demarssons  enka,  bland  andra  egendomar 
5  örtugland  i  Ledhungieby  nu  Lidingby 

(med  4  skatte,   1    frälse,    5,713    qv.-refs 
egorymd,    hvaraf    2,161    åker),  till  S:ta 
Clara    kloster    i    Stockholm.    —    Berg, 
Husby,  Dräggsta,    Håningby,  Kroby  äro 
hemmans-namn.  —  Adr.:   Enköping. 

Wallby,  fyra  och  ',,,  mtl  frälse,  '/g 
mtl  frälse-säteri-ladugård,  uti  Lots  soc- 

ken af  Trögds  härad  och  Uppsala  län, 
belägna  nära  kyrkan,  hvarifrån  räknas 
4V4  mil  till  Uppsala,  hafva  tillsammans, 
enligt  karta  af  år  1707,  en  egorymd  af 
1,802  qvadratref,  hvaraf  6  tomter,  664 
åker,  619  äng,  254  skogbevuxen  mark; 
på  egorna  är  väderqvarn.  Se  vidare 
under  socknens  beskrifning. 

Wallby,  Waldby  1311,  ett  mtl  rusth. 
uti  Tibble  socken,  Håbo  härad  och  Upp- 

sala län,  har  i  slutet  på  1700-talet  till- 
hört en  Broraell,  och  sedermera  flera 

gånger  ombytt  egare;  är  sedan  1840- 
talet  tillhörigt  P.  F.  Mengel;  taxerades 
1863,  jerate  \\  mtl  underl.,  till  45,000 
rdr  rmt. 

Wallby,  by  i  Danmarks  socken,  Wak- 
sala  härad  och  Uppsala  län;  l'^^  mtl 
skatte,  2  mtl    krono ;    med    helsobrunn, 
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upptäckt  pä  1730-talet  af  friherrinnan 
Bielke.  Krouo-liemmaiieu  äro  anslagna 
regements-fältskiiieii   till    Ijoställe. 

Wallby,  socken  i  Oster-Kekarues  hä- 
rad af  Nyköpings  län,  tillika  med  Ham- 

marby såsom  annex,  utgörande  ett  kon- 
sistorielt  p;istorat  af  2:a  klassen.  Socknen, 
hvars  areal  skall  utgöra  U.im;  qvadr.mil, 
begränsas  af  Mälartjärden  Blacken  i  norr, 
af  Sundby  socken  i  öster,  at  Hammarby 
och  Kloster  i  söder  samt  af  Thorshklla 

i  vester,  och  omfattar  V2  ™tl  frälse, 
iV,  krono  och  23  ratl  skatte,  samt  egde 
år  1810  en  folkmängd  af  538  personer, 
hvilket  antal  ar  1840  ökats  till  624, 
och  1864  till  750.  Taxeringsvärdet  år 
1863  var  423,675  rdr.  folkundervis- 

ningen bestrides  i  en  för  moderförsam- 
lingen och  annexet  gemensam  skola.  — 

Landet  sluttar  i  allmänhet  mot  Thors- 
hällaåu,  som  till  en  del  utgör  vestra 
gränsen,  och  är  här  sidländt  likasom 
omkring  ett  mindre  vattendrag,  som 
kommer  från  Hammarby  och  i  sydvest 
infaller  i  nämnda  å.  Längre  in  är  lan- 

det slätt  med  spridda  bergskullar,  på 
höjderna  i  allmänhet  stenigt;  närmast 
Mälaren  träfias  den  vanliga  naturen  kring 
denna  sjö.  Jordmånen  är  hufvudsakli- 
gen  lera.  —  Kyrkan,  belägen  3  mil  från 
Strenguäs,  K\  mil  från  Thorsbälla,  är 
en  gammal  byggnad,  isynnerhet  utmärkt 
för  sin  höga,  spetsiga  tornspira.  Här 
finnes  ock  en  altartafla  af  hög  ålder. 
Bland  forulemningar  nämnas  en  dubbel 
ringmur  i  trakten  at  Kumla,  borgruiner 
på  ett  berg  norr  om  Tärby,  grafhögar 
samt  större  och  mindre  stensättningar  i 
nejden  af  Hyggeby    och   Malsta  o.  s.   v. 
1  närheten  af  Kullersta  är  en  miueral- 

hahig  källa.  —  Af  gårdar  må  nämnas: 
Ballersta,  1  mtl,  pastors-boställe;   Solby, 
2  mtl  skatte,  eges  af  borgmästaren  J5.  A. 
Hallström  i  Eskilstuna.  Under  Fiholm 

och  Stora  Löfhulta  i  Hammarby  lyda 
åtskilliga  hemmansdelar.  —  Adr.:  Thors- 
bälla. 

Wallby  och  Bolshög,  patronelt  pa- 
storat till  e^aren  af  det  inom  försam- 

lingarna belägna  godset  Gliraminge,  7  mil 

från  Lund,  med  33'  .^  mantal,  1,870 
inbyggare.  Mellan  kyrkorna  räknas  V4 
mil.  —  Wallby,  modersocken,  uti  Jerre 
stads  härad  af  Christianstads  län,  I  V» 
mil  från  Cimbrisharan,  hade  år  IbUo  en 

folkmängd  af  560  inv.,  hvilket  antal  nu 
förökats  till  1,360.  Hemmantalet  är 

24',.j4  mtl.  deraf  1';^  sk., '/o  kr.,22%4  f»"-. 

på  en  areal  af  3.865  tid*  eller  21,644 qvadratref.  Jordmånen  i  allmänhet  bör- 
dig, utgöres  af  svartmylla  och  sandgrus, 

skog  saknas,  deremot  linnes  någon  torf- 

jord. —  Kyrkan  består  af  torn  och  skepp 
i  rundbågs-,  men  af  takhvalf  i  spetsbågs- 
stil;  i  henne  finnas  ett  grafchor  för  den 
ryktbare  Jon  Holgersson  Ulfstand  samt 
ett  dito,  uppfördt  af  en  Rosenkrautz, 
egare  till  Glimminge,  i  sistnämnda  äro  2 
kopparkistor,  hvari  ligga  2  kopparplåtar 
med  porträtt  i  full  rustning,  en  afbild- 
ning  af  Jonas  under  kurbitsen,  åtskilliga 
symboler.  Rosenkrantska  m.  fl:s  vapen. 
—   Adress:   Cinibrishamn. 

Wailby,  ett  mantal  frälse-säteri  uti 
Skirö  socken.  Östra  härad  af  Jönköpings 
län,  vackert  beläget  på  en  halfö  i  sjön 
Saljen,  är  numera,  jemte  några  andra 
hemman  i  denna  och  Stenberga  socken, 
fideikommiss  inom  slägten  Bråkenhjelm. 
I  medlet  af  1600-talet  egdes  gården  af 
Sten  Bielke,  kom  på  1700-talet  till  kor- 
netten  Johan  Xyman,  som  öfverflyttade 
Karintorps  säterifrihet  hit  och  gjorde  god- 

set till  fideikommiss  för  sin  dotterdotters'- 
son  Carl  Alexander  Stuart;  fideikom- 

misset öfvergick  efter  dennes  död  på 
hans  äldsta  syster  samt  iunehafves  nu 
af  hennes  äldsta  lefvande  sonson  Carl 

Axel  Reinhold  Bråkenhjelm.  Det  inne- 
hades på  1840-talet  af  brodern,  lands- 

sekreteraren i  Christianstad,  J.  Nyman 
Bråkenhjelm,  som  här  låtit  uppföra  en 
stor  och  prydlig  mangårdsbyggnad.  Här 
finnas  färgeri,  vadmalsstamp,  pappers- 

bruk, såg  ra.  ra.  Underlydande  äro  l'/o 
mtl  frälse;  se  vidare  under  socknens  be- 
skrifning. 

Wallby,^  egendomar,  se  art.  Säterbo 
socken  af  Åkerbo  härad  och  Wester- 

ås län. 

Wallby,  egendom  uti  Ehrentuna  soc- 
ken af  Norunda  härad  och  Uppsala  län, 

vid  Fyrisån,  utgöres  af  4Vo  mtl,  deraf 
ett  berustadt  säteri,  ett  augraent  och  2 

skatte  samt  '/•>  fiälse  Wallby,  med  en 
egorymd  af  223  tid  eller  1,247  (jv.ref, 
deraf  26  byggnadstomter,  1,170  åker. 
Frälse-heraraanet  har  lagman  Herman 
Fleming  bekommit  i  vederlag.  Bland 
äldre  egare  förtjenar  vidare  näranas  kapt. 
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Anders  Ma{,nius  Strömborf?,  som  Adnga- 
ladc  särdeles  tapperliet  uti  1718  ars 
fältt.^g  i  Norge  och  1740  års  finska 

krig;  lian  dog  pa  denna  gilrd  år  1750. 

I  en  sednare  tid  har  godset  tillhört  gen.- 

major  G.  O.  Lagerbring,  dcrefter  svärso- 
nen, majoren,  sedermera  ståthållaren  på 

Stocktiolms  slott,  grefve  G.  J.  Taube, 

och  år  1866  hans  svåger,  majoren,  ba- 
ron C.  G.  Lagerbring,  förut  äiVen  egare 

till  Bredsjö.  Tax.- värdet  är  1863  var 
60,000  rdr  rmt. 

Wallby,  Öster-  egendom  uti  Rasbo 

socken  och  härad  af  Uppsala  län,  1'/,  ; 

mil  från  Uppsala,  består  af  1  mantal  ' 
frälse-säteri,  1  mtl  frälse,  1  '/\,  skatte-  och 

1^2  krono-säteri  Öster-Wallbv,  med  V  4 
mtl  frälse  underlydande  och  ett  bränneri. 

Öster-VVallby  har  på  1700-talet  tillhört 

slägten  Leijonmark;  godset  till  ofvan- 
uppgifna  mantal  eges  sedan  1825  af  hr 
C.  A.   Schenström. 

Wallby,  by  i  Längbro  socken  af 
Örebro  härad  och  län,  nära  Örebro  stad, 

är  så  tillvida  märkvärdig,  att  fadern  till 

den  i  Gustaf  IILs  tid  så  allmänt  be- 

kante biskop  Olof  Wallqvist  föddes  här 
1719  af  -fattiga  soldatföräldrar,  och  blef  j 

sjelf  kyrkoherde.  | 

Wallda,  två  mtl  frälse-säteri  uti  Wall-  ! 
da  socken  af  Fjäre  härad  och  Halmstads 

län,  beläget  omkring  ̂ /^  mil  vester  från 

Kongsbacka.  Hörande  Walldas  egare  upp- 

lyser Bexell  i  Hallands  historia  och  be- 
skrifning,  att  en  Peder  Skrifvare  skall 
kort  före  sin  död  1629  lemnat  denna 

gård  till  befallningsmanneu  Peder  Lars- 
son, och  blef  den  numera  krono,  men 

utbyttes  1651  åter  till  frälse  af  Hans 
Makeleér  till  Gäsevadholm;  af  honom 

återlemnades  egendomen  till  M.  Larsson 

och-ärfdes  af  dottern,  enka  efter  Michiel 
Wernle,  samt  öfvergick  i  hennes  andra 

gifte  till  burggrefven  Lejoncrantz,  under 

hvars  ego  Wallda  erhöll  säteri-frihet; 

egendomen  ärfdes  af  sonen  i  första  gif- 
tet, amiral  Marcus  Wernle,  förblef  inom 

slägten  till  l'7i24,  då  den  genom  gifte 
kom  till  öfverste  Rutensköld;  såldes  af 

honom  till  Ehrenpolska  familjens  stam- 
fader, kapten  A.  J.  Pohl,  som  sålde 

godset  till  agenten  König,  och  köptes 
derefter  af  häradshöfding  Samuel  Brag, 

h vilken  var  egare  ännu  1818.  På  sed- 
naste    tiden    har    Wsllda    tillhört,     med 

nedannämnda  underlydande,  possessiona- 
ten C.  G.  Biuhn,  som  aflidit  här  1864 

och  med  livars  död  norra  Halland  för- 
lorade en  af  sina  mest  aktade  män.  Hr 

B.  förenade  med  stor  enskild  förmögen- 

het, en  sjelfständig,  redbar  och  fast  ka- 
rakter, ett  enkelt  och  angenämt  väsende, 

rik  erfarenhet,  ett  klart  och  upplyst  om- 
döme, bivistade  såsom  fullmäktig  i  bon- 

deståndet 1844 — 45  års  riksdag,  men 

emottog  ej  omval.  Manhuset,  ett  en- 
vånings  trähus,  är  för  sig  en  fornlemning 

efter  all  sannolikhet  från  2:ne  århundra- 
den tillbaka.  Ännu  finnes  från  äldre  tider 

s.  k.  kungskammaren  och  i  fornhandlingar 

omtalas,  huru  förutnämnda  Peder  Skrifvare 

år  1629  låg  i  en  slagbänk  vid  dörren 
till  denna  kammare  och  höll  på  att  dö, 

då  djeknens  dotter  kom  in  till  honom 

och  tog  2:ne  stycken  lärft  och  ett  dräll 

samt  sprang  dermed  ut  genom  den  lilla 
dörren  till  trädgärden,  som  återfanns  i 
en  sednare  tid  vid  inre  brädklädselns 

nedtagande.  Namnet  Kungskammarn  skall 
förvara  minnet  af  någon  dansk  konung, 

som  skall  derstädes  bott  en  längre  tid. 

Omkring  mauhuset  finnas  vidsträckta  och 
vackra  trädgårdsanläggningar. 

Wallda  säteri  med  godt  höbol,  men 

föga  skog,  taxeradt  1863  till  45,000 

rdr,  utgjorde  samma  år,  med  underly- 
dande 9  mtl  inom  Wallda  socken,  deraf 

V  o  skatte  Wallda  och  '"j^  mantal  frälse Walås  i  sambruk  med  säteriet,  samt  1  Vo 

mtl  inom  Släps  socken,  ett  gods.  Bland 

underlydande  nämnas  Sannö,  en  ö  med 

358  tid,  som  vid  storskiftet  1786  till- 
föll Wallda  säteri;  har  i  sednare  tid 

blifvit  väl  uppodlad,  och  finnas  der  upp- 

förda ladugårdsbyggnader;  rådande  jord- 
månen  är  hafssand. 

Walle,  Walla,  härad  uti  Skaraborgs 

län,  omgifvet  i  norr  af  Wadsbo,  i  öster 
af  Kåkinds,  i  söder  af  Gudhems  och  i 
vester  af  Skånings  härader,  innefattar  9 
socknar  (se  tab.  till  Skaraborgs  län)  med 

183^/i6  mtl  på  en  areal  af  1,789  qvadr.- 
mil,  livaraf  dock  . 0, 19.5  äro  vatten.  Folk- 

mängden, som  år  1852  var  5,645,  upp- 
gick 1865  till  6,279  inbyggare.  Häradet 

är,  i  anseende  till  sin  fruktbarhet  och 

omvexlande  natur,  en  af  vårt  lands  vack- 
!  raste  orter.  På  östra  sidan  höjer  sig 

den  med  granskog  beväxta  Billingen. 

Den    odlade    jorden    uppgafs    1860   till 
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7,281  tid  och  naturlig  äng  till  6,696  d.o, 
sedan  dess  ha  för  öfrigt  odlingarne  fort- 

gått här  med  oförminskad  ifver.  Den 
största  och  fiskrikaste  af  alla  de  många 

sjöar,,  som  här  äro  till  finnandes,  Horn- 
borgasjön, är  äfven  märkvärdig  af  den 

här  befintliga  öu,  benämnd  Almeö,  som 
är  känd  lör  sina  historiska  minnen.  Ön, 
med  ett  ovanligt  högt  läge  öfver  vattnet 
och  en  egorymd  af  11  tid,  har  i  fordna 
tider  haft  en  betäst  borg.  Härifrån  har 
man  en  hänförande  utsigt  och  egaren  har 

planterat  öfver  100  unga  alniar  och  an- 
dra vackra  träd,  så  att  utsigt  är  för- 

handen, att  ön  snart  kan  återfå  det  ro- 
mantiskt sköna  utseende,  som  den  haft 

för  80  år  sedan,  då  ön  var  beväxt  med 
en  mängd  almar,  af  hvilka  åtskilliga 
skola  varit  så  stora,  att  3  karlar  knappt 
kunde  omfamna  stammen.  Men,  då  trä- 

den tillfogades  skada  af  de  många  re- 
sande, som  besökte  ön,  lät  en  dess  egare, 

herr  Soop,  nedhugga  alla  träd,  hvarigenora 
ön  varit  alldeles  kal  intill  närv.  egares  tid. 
Som  det  påstås  dog  Inge  den  äldre  här 
1129.  Här,  skiljd  ifrån  verldens  buller, 
framlefde  denne  konung  sina  sista  lef- 
nadsår,  sysselsättande  sig  med  trädgårds- 

skötsel och  fiske.  Efter  honom  finnas 

flera  folksägner. 
Walle  härad  har  innehafts  under  mor- 

gongåfverätt  af  erkehertiginnan  Ingeborg, 
och  sedan  af  Gustaf  Wasa  samt  hans 

söner  och  sonson  hertig  Johan  år  1604. 
Det  utgör  med  Käkinds  och  Gudhems 
härader  Höjentorps  fögderi  och  domsaga; 
tingsstället  är  i  Skärfs  by  och  socken. 
Från  fordna  tider  märkes  Warnhems  klo- 

ster, Axevalla  och  Sverkerstorps  slott,  nu 

mer  intaga  Höjentorps  kungsgård,  Här- 
lingstorps  säteri  samt  Axevalla  hed  främ- 

sta rummet  bland  häradets  märkligare 
ställen. 

Walleberga,  socken  i  Ingelstads  hä- 
rad af  Malmöhus  län,  l'/^  mil  öster  från 

Ystad,  utgöres  af  byarne  Walleberga  och 
Fröslöf  samt  Kåseberga  fiskläge;  arealen, 
3,425  tid  eller  19,180  qvadratref,  är 

fördelad  på  25t^  mtl,  »Weraf  6|g  skatte, 
3%  krono  och  I5V2  f'ålse,  samt  be- 

bodd af  1,626  personer;  år  1805  ut- 
gjorde invånarnes  antal  endast  739.  — 

Jordmånen  är  flygsand  närmast  hafvet, 
högre  upp  sand  och  svartmylla.  Vid 
fiskläget  fångas  lax,  ål,  flundror  och  torsk. 

—    Socknen    är    annex    till     Ingelstorps 

pastorat.  Kyrkan,  Vg  rnil  från  moder- 
kyrkan, är  för  ett  hälft  sekel  sedan  ut- 
vidgad, har  mycket  högt  chor  och  an- 

senlig rundel  i  öster,  båda  af  huggen 
kalksten,  uppförda  i  rundbågsstil  och  har 
korsforra  med  kupol.  Här  märkes  en 
gammal  dopfunt.  I  småskolan,  som  trädde 
i  verksamhet  1858,  äro  100  barn  in- 
skrifna,  af  hvilka  vanligen  70  på  en  gång 

deltaga  i  undervisningen.  —  På  fiskläget  ut- 
visas Urbans  graf,  en  100  alnar  lång  och 

50  d:o  bred  grafplats.  —  Adr.:  Ystad. 
Wallen,  egendom  uti  Hallands  län, 

Hööks  härad  och  Woxtorps  socken,  lY^ 
mil  s.  v.  från  Laholm,  utgjordes  1863 

af  V2  mtl  fr.-säteri  Wallen,  med  53Vi2 
oförra.  mtl  till  321^  förra,  mtl  frälse,  alla 
inom  socknen.  Denna  gård,  ett  af  Hal- 

lands äldsta  herregods,  som  under  fyra 
och  ett  hälft  århundrade  innehafts  af 

trenne  slägter  och  blott  trenne  gånger 

ombytt  egare  genom  köp,  har  tillhört 
Laxmandska  slägten  från  1419  till  1502, 
då  rikshofmästaren  Paul  Laxmand  den 

rike  mördades  i  Köpenhamn,  och  hela 
hans  qvarlåtenskap  togs  i  besittning  af 

konung  Hans,  som  sålde  Wallen  påföl- 
jande året  till  riksrådet  Henrik  Krum- 

medige,  f  1530;  med  dennes  dotter  öf-, 
vergick  egendomen  till  rikshofmästaren 
Eske  Biide,  ärfdes  efter  Eske  Jörgensson 
Biides  död  1619  af  hans  kusin,  riksrådet 

Eske  Broek  (f  1625),  hvars  måg,  riks- 
marsken Jörgen  Scheel  sålde  1631  går- 

den till  Henrik  Gyllanstjerna,  som  skref 
sig  till  Svaneholm,  och  af  hvilken  den 
åter  såldes  1654  till  landshöfd.  Magnus 
Durell,  som  blef  dess  förste  svenske  egare, 
ärfdes  1686  af  magen,  öfverste  Erik  Joh. 
Meck,  och  öfvergick  1758  till  sonens 
måg,  öfverceremoniraästaren  Johan  Jacob 
Burensköld,  samt  eges  nu  af  sondottern, 

gift  med  majoren  Adolf  Carlheim-Gyllen- 
sköld.  —  Säteriet,  beläget  vid  en  liten 

insjö,  nära  Smedjeån,  'Vg  Q^il  "orr  om 
Hallandsås,  är  väl  bebygdt  med  två- 

vånings stenhus  samt  2:ne  flyglar,  om- 
slutna på  ena  sidan  af  en  sjö  och  på  den 

andra  af  trädgårdar;  eger  100  tunnors 
utsäde  i  en  jordmån,  som,  bestående  af 
mer  eller  mindre  starkt  sandblandad  mylla, 

är  genom  odling  betydligt  förbättrad; 
till  godset  hör  ansenlig  skog;  af  verk 

finnas  (jvarnarne  Kärremölla,  om  2,  Grän- 
sahus, om  4,  Tormarps,  om  3  par  ste- 

nar;   hela  taxeringsvärdet  upptogs  1863 
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till  c:a  380,000  rdr  rrat.  Enligt  kainmar- 
kollegii  bref  af  den  14  Nov.  1859,  an- 

gående patronrätten  till  Hasslöfs  pastorat 
och  laxfisket  vid  Karsefors  a  södra  sidan, 
samt  Kongl.  Maj:ts  resolution  af  den  5 

Maj  1777  har  egaren  till  Wallen  patro- 
naträttighet  alternativt  med  konungen 
samt  andel  i  laxfisket. 

Wallen  skall  fordom  liaft  ett  slott, 

tillhörigt  kronan,  hvilket  blifvit,  enligt 
Johannis  Magni  berättelse„intaget  i  Svante 
Stures  tid  af  Ake  Hansson. 

Wallen,  kronopark  i  Skärfs  socken 
af  Skaraborgs  län,  sedan  1803  till  större 

delen  planerad  och  förenad  med  Axe- 
valla  hed. 

Wallen tuna,    Waltuna  på  1670-talet. 
Härad  i  Stockholms  län,    mellan  Sollen- 

tuna   i    sydvest,    Danderyds    och    Åkers 

skeppslager  i  sydost,  samt  Lång-,  Scraing- 
och    Erlinghundra    härader    i    öster    och 

norr,  hufvudsakligen   belägen  på  sluttnin- 
gen af  en  låg  landtrygg,    hvarifrån  Ros- 

lagens sydligare  vattendrag  utgå  åt  flera 
håll;    omfattar  3  hela    och   största  delen    { 
af    2    socknar    (se    tab.    till    Stockholms    j 
län),  utom  en  sjette,    Osseby,  med  Garn    j 
i  Länghundra  härad,  på  en  areal  af  32,261    I 

tid  fast  land,  deraf  5,028  tid  odlad  jord,    | 
3,353  naturlig  äng,  samt  0,076  qvadr.mil    j 
vatten.    Hemmantalet  är  143^8  n^^l  och    | 

befolkningen  omkring  2,100  på  qvadrat-    | 
milen  eller  3,145  invånare.   Häradet,  som    ! 
hör  till  Sollentuna  fögderi,  har  tingsstället    \ 

vid    Abyholm    i   Wallentuna    socken.  —   | 
Under  åren   1543  och    1572  funnos  här   j 
39  settingar,  hvaremot   mantalet  var  62    i 
hela  och  2  halfva  skatte-bönder,  men  år   j 
1631   funnos  endast  36  settingar  och  57   | 
hela  samt  2   halfva  skatte-bönder.    Olika    | 
skatter    utgå    ock    efter    settingar,     som    i 
försvunno     ur     kronans    räkenskaper    på    | 
1630-talet,  och  mantal. 

Wallentuna,  socken  uti  förutbeskrifna 
härad,  utgör  mellersta  delen  deraf  och  är 
dess    största    och    vidsträcktaste   socken,    ; 
upptagande    en    egorymd    af  12,247  tid, 
deraf  971^2  tid   sjöar  och  mindre  vatten 
och    hvaraf    Wallentunasjön,    till   hälften    : 

belägen  inom  denna  socken,  ensamt  upp- 
tager   673^/2  tid.     Socknen,  i  hög  grad 

egande    det   öfriga    Roslagens  skaplynne, 
liknar,    med    sin    någorlunda    jemna,    af 
åkerfält    och    ängar   bestående,  grundyta 

och  deruppå  uppskjutande  större  och  min-    ' 
dre    bergkullar    och   höjder,  en  uttorkad    i 
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skärgård.  Af  sjöar  finnas  vidare  Ångarns 
i  socknens  östra  del,  Storsjön,  Sovmen, 

Ubbysjön  samt  Molnebysjön.  Af  de  föf- 
nämsta  vattendragen  rinner  ett  åt  söder, 
ett  åt  norr  och  ett  åt  öster.  Jordmånen 
är  i  allmänhet  lera,  i  mellersta  delen 
mera  humusblandad,  men  hvilar  dock  på 

en  fast,  sand  blandad  botten,  deremot  före- 
kommer mer  åt  öster  mylla  på  lerbotten. 

Hufvudnäringen  är  åkerbruk,  med  ängs- 
och  boskapsskötsel  såsom  binäringar.  — 
Hemmantalet  är  19%  skatte,  5%  krono, 

24'V4  frälse.  Tax.-värdet  är  1,186,059 
rdr  rmt.  Inbyggarnes  antal,  som  på  50 
år  ökats  med  100,  har  på  sednare  åren 

uppgått  till  mellan  1,150  och  1,170.  — 
Lejda  arbetare,  till  det  mesta  bestående 
af  Wermländningar,  användas  hvarje  som- 

mar vid  möss-  och  myrodlingar,  dikes- 
gräfning  och  slöjdning  m.  m.  Jorden 
brukas  i  allmänhet  i  s.  k.  tveskifte,  i 

cirkulation  endast  vid  Bellsta,  der  kara- 
schatka  hafra  befunnits  gifva  t.  o.  m. 

ll:te  kornet.  Träd-  och  kryddgårdssköt- 
seln bedrifves  vid  herrogårdarne  med  om- 
sorg och  i  någorlunda  godt  skick  vid  bond- 

gårdarne. Yattendränkta  ängar  ha  under 
sednare  åren  blifvit  utdikade.  Med  huf- 
vudstaden  finnes  daglig  kommunikation 

medelst  ångbåten  »Åkers  kanal»,  som  an- 
lägger vid  Toftesta  holme.  —  Många 

runstenar  och  minnesmärken  vittna  om 

socknens  fordna  märkvärdighet  och  att 

inbyggarne  voro  råa  äfventyrare,  hvars 
vikingalynne  visade  sig  sednast  1681,  då 

20  med  kälkstakar  beväpnade  Wallen- 
tunabönder  öfverföllo  Carl  XI  på  Brunns- 

viken, mellan  Ulriksdal  och  Roslagstull. 
Vid  Richard  Dybecks  besök  härstädes  år 
1862  berättade  en  nära  80-årig  gubbe 

en  mängd  sägner  om  en  vid  namn  Järn- 
bagge, hvilken  med  sina  fem  söner  skall 

fordom  illa  huserat  i  trakten,  men  på 
sistone  vändt  om  och  blifvit  en  ifrig 
botgörare.  R.  Dybeck  anser  troligt  att 
sägnerna  syfta  på  ingen  mer  och  mindre 
än  hjelten  i  ortens  talrika  runurkunder, 
Jarlabanke  (?)  sjclf.  Under  katholska  tiden 
intill  reformationen  var  Wallentuna  an- 

sedd som  domkyrka  för  andra  underord- 
nade församlingar  i  trakten;  enligt  en 

gammal  tradition  skall  kyrkan  blifvit 

uppbyggd  i  10:de  seklet  af  en  viking, 
som  i  Konstantinopel  inhemtat  något  be- 

grepp om  christendora,  af  andra  antages 

uppbyggandet  skett  samtidigt  med  Stock- 
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holms  gniudläggniiig,  och  är  äfven  den 

först  kände  pastorn  från  år  1250,  nera- 
Hgen  Eagni,  en  l)roder  till  crkebiskop 
Jarlerus.  Kyrkan,  som  uppbrann  genom 
åskeld  den  17  Nov.  1856,  var  60  alnar 
lång,  höjden  12  alnar  närmast  tornet, 
som  var  110  alnar  högt.  Sedermera  är 
ny  kyrka  uppbyggd  och  invigd  den  14 
Aug.  1859.  Vacker  altartafla  i  förening 

med  oljefärgstarta  pä  östra  väggen,  före- 
ställande Christi  bröstbild  i  naturlig  stor- 

lek af  Ehrenstrahl,  gifver  choret  ett  skönt 

utseende.  I  nya  kyrkan  finnes  ett  14- 
stäramigt  orgelverk  med  2  manualer,  (ör- 
färdigadt  och  skänkt  af  den  inom  sock- 

nen födde  direktör  1).  Wallenströra.  Utom 

de  personer,  som  hvila  i  det  vackra  dyr- 
bara Lagerfeltska  grafchoret,  ligga  många 

betydande  män  i  sjelfva  kyrkan.  Socknen 
har  fast  folkskola  i  en  lokal,  uppbyggd 
1803;  sockenraagazin  finnes.  Socknen 
utgör  för  sig  ett  konsistorielt  pastorat  af 
2:dra  klassen  inom   Uppsala  stift. 

Bland  gårdar  märkas  främst  sätes- 
gården Bellsta  i  sin  prakt  och  moderna 

stil,  mellan  lummiga  ekar,  der,  enligt 

sagan,  den  göthiska  Baldur  haft  sin  bo- 
ning, åtminstone  har  det  varit  hufvudort 

för  kringliggandti  socknar  samt  tillhåll 

for  Fylkiskonungar  och  vikingar.  Prest- 
gården,  2^!^  mtl  TJjehnsta,  areal  322  tid, 
deraf  68  åker;  genom  en  sednare  kyrko- 

herdes försorg  försedd  med  en  vacker, 
väl  ordnad  trädgård;  i  norr  och  öster 
härom  framskymta  mellan  de  strödda 

bergkullarne  väl  byggda,  rödfärgade  bond- 
gårdar samt  det  mer  högliggande,  norrut 

belägna  frälse-säteriet  Molneby  (areal  678 
tid,  hvaraf  104  åker).  —  y,  ™tl  Björ- 

keby  är  komminister-boställe.  'I  vestra 
delen  af  socknen  ligger  frälse-hcmnianet 
Lindö  (areal  752  tid,  hvaraf  201  åker), 
ett  ökönt  ställe,  hvars  hvita  manbyggnad 

oragifves  af  en  vacker  trädgård  och  plan- 
terade lindar,  en  sten  i  parken  förmenas 

betäcka  stoftet  af  ställets  fordna  egare, 
Joh.  Jac.  Anckarström.  Frälse-hemmanen 
Oihamra,  med  2  sågar,  Lingsberg  och 
Kusta  äro  belägna  i  socknens  östra  del 

vid  Angarnssjön.  Frälse-hemmanet  Weda, 
2  mtl,  samt  rå-  och  rörshemmanen  1  mtl 

Gjäderö  och  '/^  mtl  Sylta  äro  belägna 
norrut  vid  gränsen  mot  Orkesta  socketi, 
och  hafva  i  flera  århunrlraden  varit  un- 

derlydande sätesgården  Jjindholm.  Läns- 
mansbostället    Hagala,   1    rntl,    areal   134 

tid,  hvaraf  49  åker;  —  Lingsberg,  2 
frälse-säteri  (areal  670  tid);  —  Stora 
Mellösa,  1  mtl  krono-säteri,  är  majors- 

boställe. —  Onnsta,  1  mantal  skatte- 
augment,  areal  405  tid  18  kappl.,  deraf 

105  tid  odlad  jord.  —  Adr.:  Stockholm 
och   LiiuK). 

WalleYsta,  giistgiiVarcgård  i  Stig- 
tomta  socken,  Jönåkcrs  härad  af  Nyköpings 
län,  från  hvilken  skjutsas  till  Nyköping 

i  s.  o.  1^/,  mil,  llåhl  i  n.  v.  2  d:o,  Gefle  i 
söder  1  d:o.  Råbykrog  i  n.  o.  2  d:o,  m.  fl. 

Wallerstad,  egendom,  belägen  i  Karda 
socken  af  Östbo  härad  och  Jönköpings 
län,  nära  intill  en  liten  sjö,  består  af 

IV2  frälse-siiteri  Wallerstad  i  sambruk 
med  2  mtl  i  Wallerstad  by  och  1  mtl  i 
andra  hemman  (se  under  socknens  art.) 

Gården  omgifves  af  en  trädgård ;  för  öf- 
rigt  finnas  här  qvarji,  såg  och  bränneri. 
Äldste  kände  egare  äro  af  slägten  Lilje- 
walch.  Sedan  gården  reducerats  af  kon. 
Carl  XI,  löstes  den  åter  till  säteri-rusth. 
år  1692  af  landssekreteraren  i  Jönköping 
Joh.  Drefling.  Denne  dog  1701,  men  hans 
två  bröder  blefvo  1705  adlade  Lilljenbcrg, 
sedan  de  bevisat  sig  vara  af  en  gammal  tysk 
adlig  slägt.  Af  deras  ättartaflor  visade 

sig,  att  en  Drefiing  år  1212  var  patricie)- 
i  stadt^n  Tarento,  och  en  annan,  Euge- 

nius D.,  hade  1446  visat  stor  tapperhet 
mot  de  otrogna  vid  Warna.  Slägten 
kom  till  Sverige  1584.  Ofvannärande 

landssekreterare  J.  Dreflings  sonson,  lag- 
mannen, friherre  David  L.,  gjorde  Wal- 

lerstad till  fideikommiss  inom  sin  slägt; 

det  inneliafves  nu  af  kaptenen  Stjernedou- 
Lilljenberg.  —  Inegorna  ligga  lågt  och 
sumpigt,  äro  dock  temiigen  goda.  En 
del  af  utmarken  är  mager  på  grusbotten, 

med  kärr  och  mossar,  men  en  del,  be- 
lägen på  en  höjdsträckning,  är  beväxt 

med  bokskog  och  har  förtiäfflig,  fastän 
stenltunden  jord. 

Wallerstad,  socken,  på  1300-talot  före- 
kommande under  namn  af  Walderslcvdha, 

är  belägen  liingst  i  söder  af  Bol^ergs 

härad  och  Linköpings  län,  iVg  ™''  '^•'än Wadstena,  %  mil  n.  o.  från  Skenninge; 
oafattar,  med  %  mils  längd  och  V2  "^''s 
bredd,  4,165  tid,  fördelade  på  33 Vg  "'ti, 
deral  20\\  skatte,  4V24  l^ono  och  SVg 
frälse,  med  en  folkmängd  af  830  per- 

soner. Gränsen  i  söder  bildas  nästan 

hufvndsakligen  af  Skenaån.  Marken  är 
i  allmänhet    jemn,    till    en    del    sidländ. 
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RAdaiide  jordmånen  är  dels  lera  och  svart- 
mylla, dels  sand.  Af  naturlicr  äng,  bete 

och  skoj;  finnes  obetydligt.  Nästan  enda 

näringen  är  åkerbruk  med  boskapssköt.«ol 
och  bränvinsbränning.  Taxeringsvärdet 
iir  880,400  rdr  rrat.  Inom  socknen  är 

en  skarpskytteförening  bildad.  Af  fram- 
lidne generalkonsul  Letterstedt,  född  här- 

slädes, der  han  ock  fann  sitt  h vilorum 

år  1862,  är,  under  namn  af  »Letterstedt- 
ska  fonden  till  förmån  för  Wallerstads 

församling  och  folkskoleväsendet  i  Lin- 
köpings stift»,  en  summa  af  1,500  i. 

donerad,  hvaraf  Wallersta  församling,  som 
utgör  ett  konsistorielt  pastorat,  innef. 
Wallerstad  och  anni-xet  Järstad,  ärligen 
af  räntan  undfår  300  rdr  dels  till  pre- 

mier vid  socken.skolan,  som  trädde  i  verk- 
samhet år  1847  och  der  undervisningen 

bestrides  af  en  exaroinerad  lärare,  dels 

till  inköp  af  böcker  till  sockenbibliothe- 
ket.  dels  till  välgörande  ändamål.  Utom 
i  fasta  skolan  meddelas  förberedande  un- 

dervisning i  en  privat  småskola  samt 
christendomsundervisning  i  2:ne  söndags- 

skolor. Kyrkan,  på  omkring  3  mils  af- 
stånd  från  Linköping,  iir  nybyggd  1830, 
af  sten.  Här  finnas  altarskåp  och  flera 

epithaphier.  Bland  fornlemningar  om- 
talas grafhögar  och  bautastenar  vid  Lun- 

dabacken ra.  m.;  äfven  en  runsten  skall 
fordora    funnits    i    kyrkans    sakristivägg. 

—  Inga  större  gods  finnas.  Bland  går- 
dar raå  dock  nämnas  ̂ /g  frälse  Blidknlla, 

köpt  1646  af  dåvarande  öfversten,  seder- 
mera krigsrådet  Per  Andersson  Linderoth, 

som  skref  sig  till  Sörby  och  Ingraars- 
torp,  det  sednare  inora  denna  socken, 
och  hvars  fader  var  smed  och  torpare 
här;  eges  nu  af  bönder.  —  Stora  Mel- 

stnd,  ̂ /^  ratl  Narfvaryd,  '/j  ratl  Häljorp 
äro  alla  militise-boställen ;,  —  Prestgår- 
den,  1  ratl;  Stagelstorp,  ̂ g  frälse-säteri, 
som  länge  varit  afhyst  under  Klakeborg 
i  Järstad,  men  i  sednaste  tiden  haft  sär- 

skild egare.  Vid  katholska  tidens  slut 
tillhörde  12  ratl  Wadstena,  1  Askeby  och 
5  Skenninge    kloster    af   samtliga  40V4- 

—  Byar:  Narfvaryd,  Götevi,  Hassla  med 
gästgifvaregård.  —  Adr.:  Skenninge. 

Wallgårda,  ett  mantal  frälse  i  Un- 
naryds  socken,  Mo  härad  och  Jönköpings 
län,  beläget  vid  Nissaån.  Sedan  1836 
finnes  här  en  stångjernssraedja  raed  2 

härdar  och  en  hammare  jemte  ett  raa- 
nufakturverk,  hvilka  anläggningar  af  då- 

vn. 

varande  egaren,  exc.  S.  Löfvensköld  erhöUo 
namnet  Spaajore,  af  den  anledning,  att 
hans  exc.  vid  byggnaderna.s  fullbordan 
råkade  befinna  sig  vid  baden  i  Spaa  i 
Ty*-kland.  Inom  kort  såldes  egendomen 
till  grefve  John  Hamilton  och  tilliöli 
efter  hans  död  grefve  Malcolra  H.  på 

Huseby,  som  förminskade  verket  med  en 
härd.  —  På  hemmanets  egor  vester  om 

gården  finne.'>  en  för  fornforskaren  in- 
tres.sant  stensättning  i   rektangeiforro. 

Wallhof,  t-n  pgendr)m  uti  Jumkils 
.>-ocken  af  Uppsala  län,  belägen  l'/2  nai' 
från  Uppsala  stad,  består  af  l^/jg  mtl 
berustadt  säteri  (1  skatte-säteri  Wallbv 

eller  Wallhof,  %8  skatte-säteri  Broby 
eller  Wallhof),  \l  frälse-säteri  Broby,  allt 
i  Bälinge  härad,  och  underl.  1  ratl  Irälse 
och  V»  skatte  uti  Ulleråkers  härad,  raed 
en  sammanlagd  egorymd  af  c:a  1,100 

tid,  deraf  c:a  400  åker.  Af  dessa  hem- 
man har  JV2  1,  %B  mtl  skatte-säteriel 

Broby,  blifvit  till  kronan  indraget  år  1691 

med  1687  års  ränta,  ocli  l',jg  mtl  blif- 
vit år  1839  skatteköpta  af  dåvarande 

egaren,  bokhållaren  Carl  Sandberg,  hvars 
son,  v.  häradshöfding  C.  F.  Sandberg,  var 

egare  till  godset  1866. —  ̂ ^allhof,  med 
gammal  mangårdsbyggnad  af  trä,  försedd 
med  en  större  trädgård,  har  fordora  ut- 

gjort en  betydligare  egendom  inom  slägten 
Leijonskölds  ego;  stamfadern  för  denna 

friherrliga  ätt,  Mårten  Augustinsson,  ad- 
lad 1645  med  namnet  Leijonsköld,  seder- 

mera direktör  igeneral-komraerskollegium, 
skref  sig  som  herre  till  Wallhof,  äfveu- 
sora  sonen,  lagmannen  i  Tiohärads  lag- 

saga, Augustin,  död  1682.  Sedermera 
äro  inga  egare  kända  före  1825,  då  går- 

den egdes  af  von  Troil,  som  derstädes 

anlagt  en  strumpfabrik,  hvilken  dock  nu- 
mer är  längesedan   nedlagd. 

Walli^ell  och  Wallispik,  tvenne  en- 
staka fjell,  skiljda  från  den  egentliga 

bergskedjan,  belägna  i  Norrbottens  lapp- 
mark, nära  Qvickjock,  det  förra  4,700 

par.-fot,  det  sednare  4,100  d:0;  se  vidare 
art.   Qvickjock. 

Wallkärra,  annex-socken  till  Stångby 
pastorat,  är  belägen  uti  Torna  härad  af 
Malmöhus  län,  V4  mil  n.  n.  v.  från  Lund; 
areal  3,402  tid  eller  19,051  qvadratref; 

7%  mtl  deraf  6^12  skatte,  l'/*  krono. 
Socknen,  med  i  allmänhet  jemn  mark 
och  lerjord,  ingen  skog,  endast  torfmosse, 
beboddes    1865    af    925    inbvggare.    ett 

30 
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aiital,  som  pu  6(i  år  ökats  lued  532. 

Kyrkan,  helagen  A  en  liten  kulle,  '  , 
mil  frän  moderkyrkan,  iir  uppförd  i  ren 

rundbåesstii  af  tuktad  gråsten,  med  soc- 
kel och  liörustycken  af  huggen  sandsten, 

men  med  korshvalf  af  tegelsten  i  spcts- 
bair^stil:  åren  1844  och  45  tillbyggdes 
under  prof.  Brunii  ledning  sidoskepp  med 

korshvalf.  Kyrkan  har  historisk  märkvär- 
dighet af  att  i  hennes  närhet  afslutades  sla- 

get vid  Lund.  Socknen  har  sedan  1847 

skola,  deri  antalet  iiiskritna  barn  ut- 

gjorde år  1863:  177,  och  två  fattighus, 
hvaraf  ett  å  allmänningen.  En  åtgärd, 

vidtagen  på  sednare  tiden  inom  sock- 
nen, till  lika  fördelning  af  ett  fattigonus 

hemmanen  emellan,  torde  förtjena  om- 
nämnas. På  allmän  bekostnad  härher- 

gerar  neuiligen  en  vid  landsvägen  bo- 
ende liemmaiisåbo  kringvandrande  be- 

höfvande  fattiga,  som  vanligen  besöka 

endast  de  vid  landsvägen  boende  socken- 
boerna och  ej  de  längre  in  i  landet  boende. 

Socknen  innefattar  2:ne  byar:  W^allkdrra 
och  ̂ VaUkårratoru.  —  Största  gården 

utgöres  af  JVi  7,  '  ,  mtl,  sammanlagdt 
med  J¥i  1,  ̂ \7:,  mtl,  tax.  till  71,300 
rdr  rmt.  Slinta  brukningsdelen  är  j^^J}:t 

mtl:  —  '  .j  mtl  eges  af  Lunds  hospital ; 
'  .,  mtl  är  pastors  annex-heinmaii.  — 
Adress:  Lund 

Wallox-Säby,  säteri  uti  Östuna  soc- 
ken, finnes  redan  beskrifvet  under  arti- 
keln Säby,  der  några  felaktiga  uppgifter 

inkommit,  som  vi  nu,  med  tillägg  efter 

egarens  oss  benägna  meddelade  upplys- 
ningar, härmed  få  rätta;  så  t.  ex.  är 

säteriets  läge  icke  vid  sjöns  vestra  (efter 

Thara),  utan  norra  strand;  det  köptes  i 

slutet  af  1600-talet  af  kongl.  rådet,  gr. 
Nils  (Jyldenstolpe,  egdes  sedermera  af 

baion  Bränner  samt  major  Jernfelt,  köp- 
tes 17.57  af  majoren  och  riddaren  af 

kongl.  svärdsorden  ('.  F.  PaijkuU.  — 
Säteriet  har  god  åbyggnad  med  vackert 

läge  invid  sjön,  en  större  parkanlägg- 
ning ocL  vårdade  trädgårdar  samt  ej 

obetydlig  både  barr-  och  löfskog,  i  sam- 
bruk med  Hrunnby,  G  mtl  frälse  och 

elt  akademie-hcinmau,  80  t:rs  utsäde  i 

hvardera  ärvageu;  underlydande  äro  \l 

rnuntal.  Under  Säljy  står,  att  museet 
blef  »det  rikaste<>,  rättar  till  uett  bland  de 
rikasle/i. 

Wallshult,   äfven    Waldshult,  en  soc- 

ken i  Mo  härad  af  Jönköpings  län,  be- 
gränsad i  norr  af  Stengårdshult,  till 

hvilken  den  är  annex,  i  öster  af  Åker, 

i  söder  af  A  senhöga  och  Källeryd,  i 

vester  af  Orryd.  Denna  socken,  en  al 
de  minsta  i  Småland,  eger  en  areal  af 
endast  7,492  tid,  men  ett  i  förhällande 
dertill  ännu  mindre  hemmantal,  uäml 

4V/2.  hvaraf  S',  skatte,  '  .,  krono  och 
V'.,  frälse,  så  att  hvarje  hemman  för  sig 
har  en  betydlig  jordrymd,  livilket  äfven 
är  nödvändigt  i  följd  af  den  ytterst  magra 

jordmanen;  ypperlig  skog  växer  dock 

och  utgör  inbyggarnes  förnämsta  förvärfs- 
källa,  ehuru  den  nu  är  mycket  illa  åt- 

gången och  inom  kort  torde  lemna  efter 

sig  en  öde  ljunghed  med  ofruktbara 
mossar.  Uppskaltningsvärdet  var  1863 

endast  7'2,500  rdr.  —  På  södra  gränsen 
ligger  Walsjön,  ett  namn,  som  återfinnes 

i  det  bekanta  Danaholmsfördraget;  san- 
nolikt har  denna  sjö  gilVif  socknen  dess 

namn,  och  i  alla  händelser  blir  det  i 

ofificiela  handlingar  numera  begagnade 

skrifsättet  »Waldshult»>  oriktigt,  emedan 

namnet  aldrig  uttalats  på  detta  sätt  och 

Tyskarne  visst  icke  gifvit  våra  socknar 
namn.  En  namnhärledning  göres  äfven  af 

vallgång  och  hult,  der  man  vallar  ellej* 
låter  boskap  gå  i  bete.  På  vestra  stran- 

den af  nämnda  sjö  reser  sig  en  30  till 

40  fot  hög  klippa,  som  lodrätt  stupar 

ned  i  vattnet;  enligt  traditionen  en  gam- 

mal ätteslupa.  —  Koraministers-bostället 

Hindebo,  '/o  mtl,  ligger  nära  kyrkan  i 
en  vacker  trakt.  Några  herregärdar  fin- 

nas för  öfrigt  ej.  Kyrkan,  af  trä,  gammal 

och  liten,  har  sina  egendomligheter.  Hon 

ligger  djupt  i)ine  i  skogen,  dit  ingen  all- 
män väg  leder.  Att  en  kyrka  blifvit 

uppbyggd  i  denna  ödemark  för  ett  så 
litet  samhälle,  som  vid  deji  tiden  kan- 

ske icke  riiknade  100  invånare  och  ännu 

1864  endast  225,  har  antingen  sin  grund 

i  katholicismens  dui\kla  rykten  om  un- 
derverk, som  tiniat  i  denna  dystra  vrå 

af  jorden,  och  som  gjort  henne  till  hvad 
hon  ännu  är,  en  otTcrkyrka,  eller  i  någon 

annan  märklig  händelse.  Folksägnen  vill 

veta,  att  hon  blitvit  byggil  af  en  fång»-, 
bvars  bojor  på  ett  underbart  sätt  föUo 
af  honom,  under  det  han  på  denna  plats 
hvilade  öfver  natten.  Den  icke  minsta 

märkvärdigheten  i  denna  kyrka  är  en 
tafla,    som    är    uppsatt    på    väggen    och 
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berattar  oss  två  komministrar  Bjiiofps, 

faders  och  sons,  ieftiad  pa  töljnude  poeti- 
serande prosa:  »Pii  hundratretton  alir. 

Halwer  i  thetta  Sten^'ärdshult,  En  Christi 

dyrbar  hjord,  som  Commiiiisier  fört,  Lars 
Bjiig;;  så  länjje  betat,  at  nästan  scxti  iihr 

Han  här  lärt  Herrans  ord,  Fast  öfver  hun- 
dra ahr.  Han  här  i  Werlden  lefvat,  dock 

öfwer  twänne  mijl.  Til  fots  thit  siste 
trefwat.  I  tre  och  femti  ähr,  Hans  son, 

Hans  Bjuffg  här  sedhaii,  sin  Faders  kall 
beträdt,  hwart  sjuttinie  åhr,  När  han 

från  werlden  do;>h,  Han  grafveu  sin  här 
nedan,  midt  för  sin  predikstohl,  ther 
han  sifif  luvila  får.  Han  ähr  then  första 

Prest  i  Wallshult  blef  begrafwen,  som 

först  på  Hindebo,  har  bodt  med  Herdha- 
stafwen.»  —  Om  en  dopfunt  i  kyrkan 
omtalas  Atskillij;;a   munkhistorier. 

Wallsjö,  socken  i  Westra  härad  af 

Jönköpings  län,  annex  till  Sandsjö,  grän- 

sar i  norr  till  Sandsjö,  i  öster  till  Osti-a  hä- 
rad, i  söder  till  Skeppersta  och  Hjert- 

landa,  i  vester  till  Ljuiiga.  Med  nä- 
stan rektangulär  form  håller  socknen 

Vg  mil  i  längd  i  öster  och  vester  samt 

^/^  mil  i  bredd.  Från  norra  gränsen 
sträcker  sig  Wallsjön  ett  godt  stycke 

inåt  landet;  i  vester  ligger  Eksjöhof- 
gårdsjön,  förr  troligen  Eksjön,  och  i 

nordvest  Skrapstadsjön,  hvilka  begge  sed- 
nare  sjöar  afflyta  till  Lagaän,  hvaremot 

Wallsjön  afbördar  sig  i  Emmån.  Socknen 

omfattar  18  mtl,  hvaraf  7|^  skatte,  1|| 

krono  och  S^'\  frälse,  samt  beboddes  år 
1S05  af  432,  år  1850  af  667  och  år 

1864  af  733  personer.  Barnundervis- 
ningen bestrides  i  en  flyttande  folkskola. 

Kyrkan  är  liten,  af  sten,  belägen  vid 

den  vackra  Wallsjöns  södra  strand,  6 '/o 
mil  från  Jönköping;  bon  synes  vara 

ganska  gammal.  I  närheten  af  kyrkan 

är  en  »Sigfridskälla»,  der  S-.t  Sigfrid 
döpte  hedningar.  Ett  par  runstenar  fin- 

nas inom  socknen.  —  Kommin.  bost. 

Grimsholm,  '  ̂  mil  från  kyrkan,  är  väl 
bebygdt.  Bland  andra  gårdar  må  en- 

dast nämnas  säteriet  £'Ä:5;'ciÄo/^drc?,  hvar- 
om  vidare  på  dess  ställe.  —  Adr.:  Eksjö 
eller  Sandsjö  jernvägsstation. 

Wallsjön,  egendom  uti  Finnerydja 
socken  af  Wadsbo  härad  och  Skaraborgs 
län,  med  vackert  läge  vid  en  större 

bäcks  utflöde  i  Wallsjön  och  med  ett  7 

fots   fall.   på    ̂4   mils    afstånd   från   Fin- 

nerödja   jernvägsstation,    3^  ̂     mil    från 
Mariestad,   utgöres  af  '  ̂  mtl  frälse,  ̂ /,„ 
mtl   skatte  (hela   hemmanet  är  '  ̂  skatte, 
'',   frälse)  och   är  under  åren  1855 — 56 
försedd   med    ny    manbyggnad,     bei]vämt 
inredd,   liksom    nya  uthus;  trädgården  är 

I    älven   betydligt   utvidgad;    godset,   hvars 

j    areal  är  300  tid    med    lu  t:r  höst-  och 
I    20  t:r  vårutsäde,    har    godt    höbol    och 

!    vacker  skog;   tax. -värdet  är  20,000  rdr. 
:    Wallsjö   har  i   äldre   tider  tillhört   Horn- 

ska  och  SteJibockska  familjerna  och  npp- 
gifves    af    Tuneld     vara    säteri     redan    i 

början    af   16U0-talet,    men   enligt  jorde- 

^    böckerna   köpt  till   frälse    1631    at  Claes 
I    Cliristiernsson;     är     1814    tillhörde    det 

bruksinspektören    N.    Sundell,    år    1857 

i    possessionaten    F,   A.   Flitz,    som    betyd- 
ligt   förbättrat    och     förskönat    egendo- 
men,  hvars  adress  är  Kamnndeboda  och 

Wallsjö. 

Walisnäs,  Walsnäs,  ett  mtl  frälsc- 
säteri  i  Unnaryds  socken,  Westbo  härad, 

Jönköpings  län,  pä  en  udde  i  sjön  Un- 

I  nen,  tillhörde  på  1600-talet  slägten  Öde! 
och  i  början  af  1700-talet  Gyllenståhl 
och  Ehrencrona.  På  sednare  tiden  har 

säteriet  öfvergått  till  bönder.  I  sundet 

mellan  den  halfö,  der  Walisnäs  ligger, 

och  fastlandet  vid  Unnaryds  kyrka  syn- 
tes fordom  lemiiingar  efter  en  bro;  när 

den  var  i  stånd,  berättar  sägnen,  bod- 

de en  kung  på  W"airsnäs.  Vid  åbygg- 
naderna  finner  man  äfvenledes  grund- 

murar till  ett  forntida  stort  hus,  hvar- 
under  voro  4  källrar;  af  dessa  har  en 

kunnat  begagnas  vid  den  nya  säteribygg- 
naden rch  en  annan  förvandlats  till  en 

grotta  i  en   nyanlagd   trädgård. 

Wallsta,  by  på  9  n:r  uti  Arbrå  soc- 
ken. Södra  Helsingiand  och  Gefleborgs 

län,  med  74  öresl.  2  pgl.  (16^1  mtl) 
på  9  hemmansnummer,  13  åboer,  116 

inbyggare;  rörande  anledningen  till  denna 
bys  namn  är  följande  sägen  gängse  bland 
allmogen:  »I  en  aflägsen  forntid  kom 

en  gång  en  stor  skara  Norrmän,  som 
tör  sin  hedniska  tro  förföljdes  af  en 

annan  skara,  hvilken  öfvergått  till  kri- 
stendomen. Då  dessa  sednare  sågo  det 

höga  och  tvärbranta  Åsberg,  i  det  trånga 

pass  invid  sjön  Or,  der  nu  landsvägen 
framgår,  trodde  de,  att  de  förut  flyende 

hedningarne  medelst  trolldomskraft  upp- 
staplat berget,   för  att  hvälfva  detsamma 
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öfver  dera.  iCall  de  vidare  fortsatte  sin 

förföljelse.  De  återvände  derföre  mot 
norden  igen;  meu  bedningarne,  glada 
öfver  denna  för  dem  lyckliga  händelse, 
kallade  det  ställe,  der  de  fiugo  stadna, 
efter  sin  anförare  Waldemar  för  Walde- 
marsstnd,   nu  Walista». 

Wallstena,  Walstetm,  socken  på  Got- 
land, hörande  till  Norra  häradet,  är  be- 
lägen 2  mil  öster  om  Wisby;  areal  5,161 

tid  (=  28,901  qvadratreO  land  och  O.oio 
qvadratmil  vatten;  12%  mantal;  374 
inbyggare.  Socknen  har  tämligen  högt 
läge  uti  en  något  bergig  men  nästan 
skoglös  bygd,  på  vissa  ställen  grundad 
pä  kalkstenshällar,  som  gifva  tillfälle  till 
stenbrott:  åkerjorden  af  ör  och  klapper- 

sten är  mindre  bördig  än  den  i  moder- 
församlingen. Af  råg,  som  är  allmän- 

naste sadet,  erhålles  blott  4:de  kornet. 
Hasselbevuxna  ängar  ersätta  i  någon  mån 
bristen  på  ved.  Socknen  är  annex  till 
Källunge,  till  hvars  kyrka  räknas  Vo  mil. 
Härvarahde  kyrka,  af  huggen  och  tuktad 
kalksten,  består  af  aflangfyrkantigt  skepp 

och  en  bredare  förlängning  i  öster  der- 
ora  samt  aflångfyrkantigt  chor  med  fyr- 

kantig sakristia  vid  norra  sidomuren  och 

fyrkantigt  torn  i  vester;  skeppet  håller 
1  söder  och  norr  22,:j  fot,  i  vester  och 
öster  31,2  samt  i  murtjocklek  4,5  fot  (se 
Gotlands  konsthistoria  af  C.  G.  Brunius 

sidd.  228 — 236);  hon  är  en  af  Gotlands 

tro  kyrkor,  som  har  flyttbara  chorbän- 
kar,  bestående  af  svarfvade  språtar,  prydda 

med  rund-,  spets-  och  stickbågar  samt 
några  betydelselösa  utskärningar;  bän- 

karne, med  sido-  och  rygg-,  men  inga 
mellanstycken,  likna  enkla  soffor  och 
inrymma  3  till  6  personer.  De  synas 
ha  tillkommit  kort  före  eller  kort  efter 

reformationen  Nära  invid  kyrkan  fin- 
nes en  forntida  valplats,  kallad  Walstena 

rum,  i  en  seduare  tid  begagnad  som 
exercisplats  för  en  del  af  beväringen. 
Plätten,  nästan  cirkelrund,  hållande  om- 
Itriog  14  å  1600  fot  i  genomskärning, 

är  anmärkningsvärd  för  sina  talrika  sten- 
.^ättninsfar,  som  anses  vara  lemningar 
efter  det  ryktbara  sia;;,  hvilket  i  äldsta 
tider  skall  stått  här  mellan  kämpen 
Thore  och  hans  hop  (de  från  sina  hem 
förja-^ade  vid  landets  öfverbefolkning) 
!4amt  landets  invånare,  då  den  först- 
itäninde     nödgades    utflytta    från   landet. 

Vid  här  gjorda  fynd  har  äfven  påträffats 
en  qvinlig  hufvudskål  med  slät  mössa, 
liknande  en  kalott,  prydd  rundtomkring 
med  halfva  perlor  och  bladguld,  hvaraf 
vill  synas,  att  äfven  sköld mör  deltagit  i 
striden.  Platsen  har  ock  varit  ett  forn- 

tida offerställe.  Nyligen  är  uti  Widängs 

åker  vid  Lilla  Bjerges  hittadt  ett  1^  4 
tum  högt  guldkors  (om  3  dukaters  vigt), 
som  har  den  korsfästes  bild  på  ena  och 

grekisk  inskrift  på  båda  sidorna.  — 
Såsom  fornminne  förvaras  ett  tjockt  ask- 

träd, med  en  deruti  fastslagen  jernkedja 

af  2  alnars  längd  med  jernband  på  än- 
dan, som  för  50  ä  60  år  sedan  stod  på 

kyrkogården.  —  Byar  och  gårdar:  '/^ 
mtl  är  pastors  annex-hemman;  Stora  och 
Lilla  Bjerga,  Norrgårda,  Slumbra,  Grinds, 

Uppegårda  äro  hemman  af  ett  helt  ratl 
hvartdera,  Alvena,  1 '  j,  mtl.  —  Adress: Wisby. 

Wallåkra,  Norra  och  Södra,  byar 
uti  Malmöhus  län,  hvaraf  den  förstnämnda 

på  2^/f^  mtl  frälbc,  med  180  inbyggare, 
hör  till  Qvistofta  socken  af  llönnebergs 
härad  och  lyder  under  Torups  gård  ;  har 

god  åker  och  äng;  vattenqvarn.  Den  sist- 

nämnda byn  på  l'',8  skatte,  -^4  mtl  krono, 
med  170  inbyggare,  föres  till  den  i 
norr  angränsande  Fjerrestads  socken  at 

Luggude  härad  ;  har  gästgifvaregård.hvar- 
ifrån  skjutsas  till  Landskrona  1  mil,  till 

Helsingborg  I '/o  tl:o.  till  Mörarp  1  d:o 
m.  fl.;  jernvägsstation  3,2  mil  från  Eslöf, 
1,4  d:o  från  Helsingborg.  Byn  har  först 

sedan  1863  fått  sin  egentliga  märkvär- 
dighet utaf  det  stora  stenkolsfält,  som 

här  vid  nämnda  tid  öppnades.  Sten- 
kolsflötsen  innehålles  i  Jurabildningarna» 

äldsta  grupp,  lias,  som  utbreder  sig  här, 
och  ligger  en  flöts,  som  mest  bearbetats, 
endast  på  16  fots  djup  samt  med  en 

mäktighet  at  21  å  27  tum,  med  vid  ut- 
sträckning. De  erhållna  stenkolen  upp- 

gifvas  hafva  uli  profning  vid  ångmaski- 
ner visat  sig  vara  bättre  än  Höganää 

kol  och  ungefärligen  jeraförliga  med  de 
skottska.  Ett  bolag,  under  namn  af 
Wallåkra  stenkols-aktie-bolag,  är  1866 

bildadt  i  ändamål  att  bryta  och  tillgodo- 
göra stenkol  och  andra  fossilier  inom 

Luggude,  Rönnebergs  och  Onsjö  härader. 
Äfven  historisk  märkvärdighet  har  byn, 

ithy  här  drunknade  en  trupp  Danskar 
under  striderna   år   1611,  sedan  de  förut 
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blifvit  slagna  vid  Staby  och  måst  taj^a 

till  flykten,  tills  de  motades  af  en  öfver- 
täckt  djup  t^raf,  den  bönderna  uppknstat 
vid  torpet  Besebacka  pä  Walakra.  Stället 
utvisas  ännu  och  kallas  »JJanska  Staket». 

Wallösa,  Norra  och  Södra,  l)yar  uti 

Sjörups  socken,  Ljunits  härad  och  Malmö- 

hus Ipn,  med  3'Vi6  mtl  skatte,  ̂ |^  krono 
länsman8-!)03tälle,  6"V4  ratl  frälse,  be- 

bodda 1865  af  1,310  inbyggare;  hö- 
bolet  är  godt,  nägon  tortjord  tinnes. 

Frälse-henimanen  i  Norra  Wallösa,  A^^ 
mtl,  kallas  sedan  1837  med  ett  gemen- 

samt namn  Carlsborg  och  lyda  under 
Rynge  gård.  Byn  har  skola  sedan  iir 
1849;  för  närvarande  besökes  den  van- 

ligen af  80  utaf  140  i  skolan  inskrifna 
barn. 

Waimikurn,    rå  mellan  Sverige  och 

Ryssland    1551—90. 
Walnäs,  egendom  uti  Eds  socken, 

Grums  härad  af  Carlstads  län,  utgöres 

af  '/2  mtl  skatte  Walnäs  med  Åtorp  och 
underlydande  V^  mtl  Rosendahl,  der  år- 

liga utsädet  uppgifves  till  c:a  100  t-.r 
vår-,  15  t:r  höstsäd,  30  t:r  potates,  utom 
andra  rotfrukter;  af  skogen  kan  ej  obe- 

tydligt afverkas.  Omkring  manbyggna- 
den finnes  vacker  trädgård;  tax.-värdel 

är  79,400  rdr  rmt.  Af  egare  äro  kända 
generalmajoren  Carl  von  Axelsson,  som 
hivistat  alla  träffningarna  i  Pommerska 

kriget  och  deltagit  i  1788 — 90  års  krig 
mot  Ryssland,  dÖd  här  1795,  presiden- 

terna C.  G.  Fruraerie  och  C.  Wadslröm, 
den  sistnämnde  sedan  1834  och  ännu 

1865,  under  hvilken  tid  egendomen  blif- 
vit satt  i  ett  vinstgifvande  sk-ick.  Här 

finnes  hingst  af  clevelands  och  norsk 

race.  —  A  egorna  ha  för  längre  tider  till- 
baka träffats  värjor,  sablar  samt  andra 

afbrutna  vapen,  som  sannolikt  blifvit 
här  leranade  under  Olof  Trätäljas  flykt 
från  Westergötland  till  Wärraland  samt 
vid  drottning  Asas  vistande  på  Äsunda 
ej  långt  härifrån;  äfven  finnas  än  i  dag 
lemningar  efter  försvarsverk  m.  m.  d. 

pa  s.  k.  Jätte-  eller  Elselberget.  En 
sägen  förmäler  ock  om  en  kista,  fylld 
med  silfver,  som  blifvit  funnen  och  med 
stor  möda  uppgräld  till  jordytan,  då  en 
dverg  skall  kommit  och  frågat  arbetarne 
efter  vägens  längd  till  (äösta  (nu  mera 
gästgifvaregård),  hvarpa  han  erhöll  till 

svar  '/,   mil:   fnrhittrail   öfver  den  långa 

vägen,  yttrade  han  då,  »så  långt  under 
jorden  skall  denna  kista  sjunka,  som 
längden  härifrån  och  dit»,  hvarpa  han 
fortsatte  sin  väg.  Kistan  försvann  ögon- 

blickligt. Afven  finnes  en  höjd,  benämnd 

Dalkärnshöjden,  h  vari  från  utsigten  sträc- 
ker sig  öfver  största  delen  af  Wärm- 

landsnäset  samt  Carlstads  kyrka  m.  fl.; 
den  i)egagnas  äfven  af  sjöfarande  till 

landkanning.  För  några  år  sedan  upp- 
sattes här  af  sjömätare  ett  torn,  men 

som    nu   till   största   delen   förfallit. 

Walserudshöjden  i  Nyeds  pastorat 
i  VVärmland,  beklädd  med  omverlande 

löf-  och  barrskog,  med  bärande  åker- 
fält och  vackra  löfträdsgrupper  samt 

utskjutande  i  Borssjön  grönskande  ud- 
dar, är  utmärkt  för  sin  sköna,  nordiska 

natur. 

"Walsfors,  manufakturvevk  i  Stora 
Tuna  socken  och  Dalarne,  med  en  årlig 
tillverkning  af  omkring  390  centu.  spik 
och  375  centi:.  diverse,  är  i  sednare 
tiden  anlagdt;  egare  1863  var  C.  G. 
Steinholz  med  adress:  Falun;  stämpeln 
är    Walsf. 

Waisjö,  IVallsjö  (allmännast  af  en- 
skilda författare),  Walje,  Wallje  (i  jor- 

deböckerna), ett  trälse-hemman  af  Yg  mtl 
uti  Sölvesborgs  landsförsamling  i  Ble- 

kinge, vid  Sissebäcks  utlopp  i  hafvet, 
men  sedau  längre  tider  tillbaka  förlagdt 
under  AYillands  härads  rättsjurisdiktion 
i  följd  af  att  det  lydde  ftch  ännu  är 

lydande  under  TroUe-Ljungby  gård.  Ett 

hemman  Wallje  å  -  ..  mtl  frälse  är  be- 
läget uti  den  del  af  Sölvesborgs  lands- 

församling, som  hör  till  Willauds  härad 
af  Christiaustads  län  och  betalar  älven 

numer  kronotiunde  der  efter  Kammar- 

koUegii  beslut  af  den  8  Febr.  1860.  — 
Se   vidare  IV   band.,  sid.   485.   2  sp 

Waista,  ett  gods  i  Odensvi  socken 
af  Åkerbo  härad  och  Westeras  län,  be- 

läget vid  den  efter  denna  egendom  upp- 
kallade Walstaån,  som  utgör  Köpings- 

åns vestra  gren,  består  af  3  mtl  frälse- 
säteri med  qvaru  och  säg  samt  underl. 

c:a  2  ratl.  (iodset  har  tillhört  slägterna 
von  AVernstedt,  Ribbing,  Djurklo;  tillhör 

nu  (1866)  brukspatron  Lorichs'  på  Berns- hammar  arfvingar. 

Walsta,     egeudonr    uti     Svedvi    .•*oc- 
i    ken,   Snäfriuge   härad    och    We.sterås   län. 
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belägen  1  '  5  mil  ft-än  Westerås,  '  ,  mil 
från  Strömsliolm*  kanal  samt  3'  ..  mil 

från  jernväg.  består  af  •?  ratl  skatte,  med 
manbyggnad  fnin  1858,  innehållande  12 
rum,  utom  2:ne  flygelbyggnader;  från 

landsvägen  leder  en  prydlig  allé  till 

gärden,  onigifven  af  lummiga  träd  och 
trädgärd.  oeb  bvarunder.  enl.  Tuneld.  ligga 
flera  mossar  och  lägenheter,  i  sftlnare 

tider  köpta  frän  kronan  oeh  skiljda  frän 
Svedvi  allmänning.  Till  början  af  17:de 

seklet  egdes  och  beboddes  hemmanet  af 

bönder,  hvilka  tor  länta  soldatlegor  un- 

der konung  Carl  Xll-.s  krig  måste  af- 
tråda  hemmanet  till  deras  tordringsegare, 

en  fru  Strickert  på  Hallsta,  hvars  mag, 
kamreraren  Wadstrand.  var  den  förste 

ståndsperson,  i-om  på  J  720-talet  egde 
och  bebodde  östra  gården,  men  inå-ste 
åfven  för  skuld  afträda  den  i  början  af 

1730-talet,  till  kammarrådet  A.  G.  Lill- 
jestjerna.  Yestra  hemmanets  åbyggnader 

afbrunno  något  derefter,  hvarefter  Lill- 
jestjerna  blef  egare  af  begge  hemmanen 

till  slutet  af  1750-talet;  af  honom  upp- 
fördes åbyggnader  och  stenmurar  kring 

en  del  af  egorna,  tiskdaiumar  uppgräfdes 

och  trädplanteringar  anlades.  Efter  att 

hafva  gått  genom  flera  egares  händer,  sål- 
des egendomen  år  1788  till  bergmästaren 

J.  Littmark,  som  längst  af  alla  egare 
innehaft,  förändrat  oeh  förbättrat  gården, 

uppbyggt  åbyggnaden  oeh  1 5  (nu  1 3)  st. 

torp  samt  från  förenämnde  mossar  öpp- 
nat en  vattenledning  till  gården  och  der 

bildat  en  sjö,  med  hvars  vatten  ett  trösk- 
verk sättes  i  gång;  med  denna  vatten- 

ledning vattnas  äfven  gårdens  egor,  ocli 
betesmarkerna  forses  äfven  derigenom 

med  rinnande  vatten;  denna  anläggning 

är  belönt  med  kongl.  Landtbruk.s-Akade- 
miens  högsta  pris  I8lfi.  Samma  egare 

har  äfven  anlagt  en  park  mellan  sjön, 

gården  oeh  trädgården;  han  dog  på  W'n\- 
«ta  omkring  1846,  då  hans  son,  kom- 
missions-landtmätaren  Fredrik  Littmark, 

öf\'ertog  egendomen,  hvilken  år  1849 
försåldes  till  landtbrukaren  W.  Sohedin, 

som  egde  den  till  i  Mars  1855,  dåden 

inköptes  af  possessionaten  K.  Hemning. 
Till  egendomen  finnes  ingen  karta;  men 

anses  hela  egoarealen  utgöra  närmare 

omkring  1,000  tid,  hvaraf  c:a  220  åker 
och  än^.  rtsädet  har  varit  55  å  70  t:r 

årligen,   men  tord»-  genom   större  påbör- 

jade odlingar  nu  vara  betydligt  ökadt. 

På  egorna  finnas  begrafningsplatser,  ut- 
märkta genom  stenringar.  —  Egarens 

adress:   Strömsholra   &  Walsta. 

Walstad,    socken  i   Wartofta  härad, 
sé  art.   Hvalstad. 

Walstanäs,    i    jordeboken    Wahlsta. 
ett  frälsc-säteri   af  3  mtl   uti    .Norrsunda 

socken  af  Erlinghundra  härad  och  Stock- 
holms län,  vid    Fysingens  vestra  strand, 

omkr.  3'  ̂   mil  från  hufvudstaden;  godset 
skall  förekomma  såsom  herresäte  1300  un- 

der namnet  Walasta;  i   sednare  tider  har 

det   på    16()()-tal(*t  donationsvis  innehafts 

'    af  slägterna   Bielke,    Sparre    och    Oxen- 
stierna; indrogs  vid  reduktionen;  utbyttes 

från  kronan  af  slägten   Sparre;  af  egare, 

hörande    till    denna    slägt.    må    nämnas 
t    för.ste    landtmarskalken    Johan   Eriksson 

Sparre,  f  1632  såsom  öfverstathållare  i  er- 
kestiftet  Mainz  oeh  begrafven  i  denna  soc- 

kens kyrka;  godset  har  sedan  tillhört  Buré, 
De  la  Gardie,  president  Broman  från  år 
1757,  r.  r.   Frieseudorf,  som  här  dog  år 

1770.   friherre  Klingspor,    slutligen  von 

Sehinkel,    i    hvilken    familj     det    blifvit 

fideikommiss  för  både. .manlig  och  qvin- 
!   lig  gren,  och  innehafves    nu  af  löjtnant 
i    C.  T),  von  Sehinkel    på  Wifors.     Under 

i    V\'alstanäs    säteri,    tax.   till    90,000  rdr, 
i    lyda   13' s  frälse,    Werkens  qvarn  om  3 

'    par    stenar   inom    socknen,    samt  3  mtl 

'    frälse  i  Husseby    och    2    ratl  i   Skånella 

socknar;    hela   egendomen  är  utarrende- 
rad mot  ett  ärligt  arrende  afl3,(*00rdr 

rmt.  Manbyggnaden  är  stor  och  af  sten; 
härtill    höra    orangeri,    park    m.   m.;   ett 

större  bibliothek   förvaras  vid  gården. 

Walstorp,  ett  välbebygdt  hemman 
i  Adelöfs  socken,  Norra  Wedbo  härad, 

Jönköpings  län,  med  ganska  vackert  läge 
vid  en  liten  sjö  samt  tämligen  vidsträckt 

egovidd. 
!  Walsund,     två     mtl    frälse-säteri   uti 

!  Hyltinge  socken  af  VVillåttinge  härad  och 

:  Nyköpings  län,  '  ,  mil  fr.  Malmköping,  hör 
;  till  Sparreholins  gods.  Körande  dess  äl- 

dre öden  är  kändt,  att  det  jemte  andra 

hemman  lemnadcs  1610  ät  general-raön- 
I  sterherren  öfver  allt  främmande  krigsfolk 

■  i  Sverige.  Hans  Stuart,  till  everldelig 
{  egendom  under  frälserätt  för  sig,  hustru 
•  och  manliga  bröstarfvingar,  ärfdes  af 
!    sonen    David,   kammarherre  hos  drottning 
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Christina,  död  1657,  och  te3tainentci-ad«':j 

jemtf  Ram^^l)t•l•ti:  af  honom  till  lianicn  i 
första  giftet. 

Waltorp,  WaJdtorp,  Hvaltorp,  annex- 
socken  till  Segerstads  pastorat,  är  be- 

lägen uti  (jiidhems  härad  af  Skaraborgs 

län,  1  mil  n.  o.  från  Falköping;  areal 

0,0'.io  qvadrattnil  land:  14'/.,  mtl,  deraf 

4^8  skatte,  10'/^  frälse;  416  inl)ygtrare 
år  1865  ocli  445  år  1863.  Jordniänen 

bördig,  bestar  af  stenbunden  svartniylla; 

på  skog  är  brist.  Åkerbruk  är  hufvud- 
uäring.  Tax.-värdet  289,600  rdr,  hvaraf 

16,000  rdr  för  verk  och  lägenheter.  — 

Kyrkan,  l'V,„  mil  från  moderkyrkan,  är 
tillbyggd  1722.  Enligt  Ullenii  utsago 
härleder  socknens  namn  sig  af  något 

nederlag,  som  ett  parti  här  lidit  i  strid 
mot  ett  annat  i  Segerstad.  Statens  Vestra 

stambana  går  genom  en  liten  del  af 

socknen,  der  hon  inskjuter  mellan  Se- 
gerstads, Tunhcms  och  Thorbjörntorps 

socknar.  En  runsten  vid  hemmanet  Thors- 

torp  föregifves  vara  rest  öfver  en  fylkes- 
konuug,  hvars  12  söner  skola  vara  be- 
grafna  i   en   backe    närmare     hemmanet. 

—  Säterier  äro  Wr  ang  elsholm,  Rörs- 

berga  och  Thorestorp;  —  1  skatte.  3 
frälse  Wahltorp,  Abod,  Raglås,  Svartsjö, 

Åstorp,  Åkarp  äro  byar  och  hemman.  — 
Adres.s:   Sköfde. 

Walum,  Norra  och  Södi-a,  ett  mtl 
frälse  och  1  mtl  skatte  uti  >>orb  socken 

af  Carlsta(Ls  län,  tax.  till  109,600  rdr, 

egas  af  (i.  Nilsson  a  Lillerud. 

Walåsen,  '  .,  mtl  säteri  i  Carlskoga 
socken  och  härad  af  Örebro  län,  beläget 

på  en  höjd  vid  Walåns  utlopp  i  i^jön 
Möckelh,  med  jernbruk  för  2  härdar  och 

2  stångjerushamrar,  dervid  tillverkats  i 
medeltal  under  sednaste  åren  8,380  ctr 

stångjern.  91  ctr  manufaktur,  46  ctr 

diverse;  till  godset  höra  äfven  qvaru  och 

såg  samt  underlydande  273  mtl  skatte 
och  5  lotti  r  i  Inimetorps  skog.  Det 
hela  tillhör  slägten  von  Hofsten  och  har 

ett   taxeringsvärde    af  289,400   rdr  rmt. 

—  Walåsen  jemte  Hageby  bruk  tillhörde 
omkring  1658  handelsmannen  i  Örebro 

Gerhard  Ysing  Arendtsson,  en  Bremeu- 
sare  från  Stade;  hans  dotter  blef  gift 

med  brukspatron  Borgström  på  Borgvik, 
ocb  deras  son  blef  stamfader  lör  ätten 
Ädelheim. 

Walö,  »ocken,  förekommer  1314 
.såsom  horande  till  Rhodin,  är  beliigen 
uti  Frödbåkers  härad  af  Stoekholm.s  län. 

2'  4  mil  n.  v.  från  (J.ithammar,  mellan 
Forssmark  i  norr,  Löfsta,  Film  och  .\for- 
knrla  af  I  pp^*ala  län  i  ve.ster  och  s.  v.; 

areal  29,715  tid  fa.<t  land,  O.hh  qv.-mil 

vatten:  t8\  mtl.  hvaraf  8'  4  skatte. 
2'/^  krono,  38'',  frälse;  1.736  inbyggare, 
llnfvudsakligen  bergläudig  och  kärrig 

>;kog.<niark.  med  ̂ >nlärre  slätter  deremel- 
lan;  några  vattendrag  gä  i  nordostlig 

rigtning.  Jordmånen  är  stenbunden,  säl- 
lan lera,  oftast  sand,  utom  vid  Olandi- 

ån;  äfven  ängsmjvrken  har  sand  under 

lager  af  multnade  växter;  utmarken  berg- 
bunden  och  sandig.  Näringar  äro  åker-, 

ängs-,  skogs-  oeh  bergsbruk,  körslor.  tiske, 
m.  m.:  malmaniedningar  äro  tid  efter 

annan  flerstädes  bearbetade,  nu  mer  en- 

dast vid  Wigetabo  i  stort  och  vid  Fisk- 

vikit samt  Botavbo  grufvor  föi'  jern;  pä 
1700-talet  g;^)ordes  försök  för  koppar  vid 

Bjnrnebo  ocli  Norrby,  föi*  silfver  vid 
Wreta.  Fastighetsvärdet  för  år  1863  var 
931,785  rdr  rmt,  hvaraf  135,285  rdr  för 

\erk  och  lägenheter.  Socknen  utgör  för 

sig  ett  konsistorielt  pastorat  af  3:dje 

klassen  inom  Uppsala  stift,  6'  .,  mil 

från  stiftsstaden;  prestgården  1'^  mtl. 
—  Kyrkan,  13*2  "^il  'i"ån  Stockholm, 
anses  vara  från  1300-talet ;  har  måladt 

hvalf  och  gammaldags  altartafla  i  tor- 
gyldt  trä.snitt  af  utläncUk  hand,  tlera 
o:rafvar  för  esjare  till  Forssmarks  Ijrnk 

samt  runstenar.  Socknen  har  skulbvgg- 
nad  oeh  sockenmagasin.  Hemmantalet 

utgöres  mest  i  byar  eller  mindre  går- 
dar; 9  mtl  l}da  uniler  Forssmarks 

bruk,  10'  ,f;  mtl  under  Österby  bruk. 
Af  hemman  finnas  Anno,  Bennebo,  Freb- 
henbo,  med  gästgif\eri  (det  .sistn.  tillhör 

socknen,  ehuru  alskildt  af  en  del  ai' For.ss- 
nuirks  mellanliggande  s:n),  Gubbo,  Pal.s- 
vioru,  •Stuininelbo,  llanista,  med  gästgifva- 

regard,  U.<tensbo;  —  Ui<tinora  och  1  krono 
Rofsättra  egcs  af  kongl.  akademien  i 

Uppsala;  —  ''4  ratl  Wigelsbo  och  '  ̂ 
mtl  Jufvansbo  jernte  Wigelsbo  grufvor 

egas  af  Wigelsbo  grufboiag.  -  Adress: 

I  ppsala,   OsterI)}. 
Wambåsa,  Stora  och  Lilla,  byar 

uti  Förkärla  socken.  Medelstads  härad 

och  Carlskrona  län,  den  förra  af  5'/g 
mtl,   den   sednare  af  2'/.,   mtl  uts  frälse, 



240 Wambåsa. WaDkifva. 

lyda  under  grefiioji  Wachtrueisterska  stöd- 
set Tromtö.  Wambasi«  eller  Wambåsa 

uämiies  uti  konung'  Waldemars  jordebok 
af  Ar  1231  bland  de  ställen  i  Blekinge, 

som  voro  anslagna  till  konungens  un- 
derhåll; sedermera  befinnas  deraf  6  intl 

frälse  ha  biifvit  pantsatta  ar  1646  åt 

Xettraby  kyrka  för  155  daler  16  öre 
och  försålda  1666  til!  fältöfversteu  Bertel 

Nilsson  Skytte;  men  eiiu-dan  köpesum- 
man aldrig  blef  erlagd,  fingo  Blekinijska 

kyrkorna  hemmanen  tillbaka  år  1689. 

Slutligen  utbyttes  de  af  riksrådet,  ami- 
ralen grefve  Hans  W  achtmeister,  enligt 

bytesbrefvet  af  den  23  Jan.  170U,  och 
lades  af  honom    under  Tromtö  säteri. 

Wamiingbo,  \S'a)nbUngbo,  konsistor. 
pastorat  uti  Wisby  stift,  utgör  sydligaste 
delen  af  Gotland  samt  innefattar  sock- 

narna VVaralingbo  och  Sundre,  med  2473 

mtl  och  orakr.  1,100  inbyggare;  prest- 

gård  1  '/4  ratl.  —  Wamiingbo,  socken 

uti  Wisby  läns  Södra  härad,  7''/4  mil 
söder  från  Wisby ;  areal  9,766  tunnland 

(=  54,689  qvadratreO  och  0,o4o  qvadr.- 

mil  vatten;  18' j,  mtl;  859  inbyggare. 
Marken  är  i  allmänhet  jemn,  med  un- 

dantag af  vestra  stranden,  der  utmed 

batvet  en  kedja  af  små  bergsryggar  fram- 
löper;  jordmånen  är  dels  ör,  dels  lera, 
åt  östra  sidan  mot  Hamra  sand.  Sock- 

nen, som  anses  liafva  namn  efter  Wam- 
ling,  Guthes  son  och  Gotlands  fjerde 

styresman,  eger  många  märkvärdigheter, 

hvartill  torde  fä  räknas  Boberget,  Helig- 

hohnen  och  Silfvergrottan,  med  sina  grot- 
tor och  kamrar,  rara  växter  och  sjöfogel 

samt  det  ej  långt  från  ön  belägna  far- 
liga skäret  E öda  Hund,  hemmanet  Kastelle, 

74  mtl,  på  Snäckhusudde,  erinrande  om 
något  kastell,  samt  en  mängd  grushögar, 
hvilka  anses  vara  lemninj^ar  efter  de 

många  borgar,  som  inkräktarne  af  Got- 
land uppfört,  8  grafstenar  med  runor 

samt  den  mängd  utländska  mynt,  som 

tidtals  påträffats.  En  händelse  från  sed- 
nare  tiden,  i  Febr.  1817,  torde  äfven 

förtjena  omnämnas:  då  folket,  efter  att 
i  flera  timmar  kifvats  med  sin  pastor 

om  tionden.  skulle  gå  ur  kyrkan,  slog 
åskan  ned  i  kyrktornet  och  afbrändc 

detsamma  samt  förstörde  taket  och  prest- 

gårdens  spannmålsbod,  der  den  omtvi- 
stade tionden  förvarades.  —  Större  byar: 

Rofinds  1'/,,  Bonsarfve  l'/o,  Austre  l'/,. 

Nora  l'  8,  Gjervalds  l^f^,  Hal/vards  och 
Sigreips  mindre  hemman.  —  Adress: Wisby. 

Wanholma,  ö  vid  Pater  Xosterskären 

i  Bohusläns  skärgård  utanför  Tjörns  pa- 
storat,  med  sjömärke. 

Wankifva,    alternerande    rcgalt  och 

kousistorielt   pastorat  af  Lunda  stift,  ut- 
göres  af  socknarna   Wankifva  och  Igna- 
berga,    med    367^    ™tl   och   2,556  inv., 

7   mil   från  Lund.  —  Wanh/va,  moder- 
socken,   är    belägen    uti   Vestra   Göinge 

härad  af  Christianstads   län,    med   6',,., 
mtl  skatte,   l^g    krouo,    l{jj  säteri,  9fi 

frälse,    på    en    areal    af    12,867  tid    = 
72.055  qvadratref  och   en   folkmängd  af 

1,440  personer,    hvilket  antal  sedan  år 
1855    ökats    med    700.     Jordmånen  är 

i  allmänhet  ojemn   och   sandig,    numera 

i    föga  skogbeväxt.    KyligfMi  ha  inom  sock- 
I    nen  påträffats  mäktiga  lager  af  eldfast  lera, 
i    som  lärer  vara  fullt  jemförlig  och  i  vissa 

afseenden  öfverträffa  den  bekanta  Höga- 

;    näsleran.  —  Kyrkan   är  belägen  37'2  iriil 
,    från   Christianstad.     Före  år  1858  hade 
egaren  af  här    belägna    Wankifva  säteri 

jus  patronatus,    men    hvilket    upphäfdes 
enligt    kongl.     brefvet    af    den   22  Okt. 

I    n.  år.   —   En  fast   skola    irädde  i   verk- 
■    samhet   1846;  men   ordinarie  lärare  an- 

i   togs  först  1855.     Af  205    skolbarn  be- 
'    söka    vanligen    30    på    en  gång  skolan; 
:    dessutom    undervisas  i  en    ambulatorisk 

skola,  äfven    börjad     1846    och   med  lä- 
rare från  och   med    året    1852,  30  van- 

ligen    på    en    gång    närvarande    af    70 
inskrifna  barn.  —  Byar:  Wankifva,  Mala, 

Tidlstorp  och  Kårråkra;    enstaka   hem- 
man   äro     Björnholm,     Geddastovp    och 

Pålstorp.  —  Christinetorp,  Ahus,    Wasa- 
hus och   Åryd  äro  från   Wankifva  säteri 

afsöndrade  och  numer  särskildt  liebyggda 

lägenheter.  —  1    mtl  Prestbohl.  —  Ljun- 

gamölla  qvarn.   —   Adr.:   Hessleholm. 
Wankifva,  en  sätesgård  uti  förut- 

beskrifna  socken,  3' '2  "^'' '""ä"  Christian- 
stad, består  af  \\l  mtl  frälse-säteri  med 

I  underlydande  lYi?,!,!  mantal  ins.  frälse  i 
Wankifva  by.  Gården  är  bebyggd  med 

prydligt  manhus  af  sten,  omgifvet  af 
ansenlig  trädgärd  och  park,  och  beläget 

7,  mil  från  Hessleholms  jernvägsstation. 
Wankifva  säteri  egdes  1642  af  Christoffer 
Ulfeldt  och  derefter  af  dennes  dotter; 
kom  sedermera  till  danske  amiralen  Henr. 
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Bielke,  hvilken  år  1658  erhöll  jus  pa- 
tronatus till  Finja  och  Wankifva  socknar; 

men  denna  rättighet  har  sedan  blifvit  in- 
dragen till  kronan  (se  vidare  härom  under 

Wankifva  socken).  Pa  1700-talet  egdes 

godset,  bestående  af  16'/*  mtl  ins.  fr., 
12  frälsetorp  ra.  ra.,  af  slägten  Riddcr- 
sköld,  1825  af  enkefru  ryttmästerskan 
Engel  Rosenkrantz;  1863  egdes  det  till 
ofvanuppgifna  mantal  af  possessionaten 
E.  Freidenfelt.  Godset,  med  en  areal 
af  1,232  tid,  hvaraf  300  bokskog,  374 
åker,  indelade  i  12  skiften,  taxerades 
1863  till  50,900  rdr  rrat. 

Wanneberga,  by  i  Ljungby  socken, 
Willands  härad  af  Christianstads  län, 

består  a^  \l  mtl  krono,  1'/^  mtl,  anslagne 
till  Christianstads  hospital,  och  lO^/g  mtl 
ins.  frälse  under  Ljungby  gård,  har  godt 
fiske,  ett  skälskytteri  samt  mot  kusten  en 

del  fiygsandsfält;  760  inb.  —  Af  71 
skolbarn  undervisas  vanligen  50  på  en 
gång  i  härvarande  skola,  som  trädde  i 
verksamhet  1846,  men  hvartill  lärare 

först  antogs  1855.  Sockenbibliothek  fin- 
nes. Under  kriget  mot  Danskarne  år 

1678,  hade  fältmarskalken  Ascheberg  här 
vinterqvarter. 

Wanneberga,  by  i  Winslöfs  socken, 
Vestra  Göinge  härad  af  Christianstads 

län;  7  mtl  sk.,  l^/g  mtl  uts.  fr.  under  Aras- 
löfs  gård  samt  7  qvarnar  och  1  sSgqvarn, 
med  740  inbyggare;  har  tillräcklig  skog 

af  ek,  bok,  björk  och  al.  Från  gästgif- 
varegården  skjutsas  till  Sösdala  jernvägs- 
station,  2  mil.  I  skolan,  som  börjades 
1836  och  hvartill  lärare  antogs  år  1855, 
äro  94  barn  inskrifna,  deraf  vanligen 
75  på  en  gång  deltaga  i  undervisningen, 
som  omfattar  äfven  exercis. 

Wansta,  ett  frälse-säteri  af  3-/3  mtl, 
uti  Össmo  socken  af  Sotholms  härad  och 

Stockholms  län,  vid  Yestra  Styran,  om- 
kring 4"^/^  railfrån  hufvudstaden;  köptes, 

enligt  Tham,  från  kronan,  dels  af  S.  Bååt, 

dels  af  Björnklou;  skall  tillhört  kommissa- 
rien i  kommers-kollegium  Christofer  Henr. 

Wulf,  adlad  Ulfvenklou,  under  hvars  tid 
Polhem  var  uppbördsman  på  godset.  Ar 
1772  tillhörde  det  kammarherren  Hilde- 
brand,  1825  enkefru  Flach,  1850  kongl. 
lifmedikus  W.  S.  Nerman,  1866  hans 
arfvingar.  Säteriet,  som  1818  uppgafs 

ha  30  t:rs  utsäde  och  ringa  skog,  taxe- 
VII. 

rades  1863  till    95,300    rdr    rmt  utom 
underl.  ̂ i\  frälse  A  by. 

Wanstad,  konsistorielt  pastorat  inom 

Lunds  stift,  utgöres  af  socknarne  ^^  an- 
stad  och  Tolånga,  med  38;^^  mtl  och 

3,120  inbyggare.  —  Wanstad,  moder- 
socken, är  belägen  uti  Färs  härad  af 

Malmöhus  län,  2V.2  niil  n.  o.  från  Ystad, 
omgifves  i  norr  af  Löfvesta,  i  öster  af 
Tranås,  i  vester  af  Tolånga.  Arealen, 
5,138  tid  eller  28,772  qvadratref,  är 

fördelad  mellan  6'/'2  mtl  skatte,  iVg 
krono,  9V31  frälse  (\i^  efter  jordeboken), 

tillsaramans  17.',^  mtl.  Socknen,  med 
ojemn  och  stenig  mark,  lera  till  rådande 

jordmån,  ringa  tillgång  på  skog,  der- 
emot  någon  torfjord,  räknade  år  1865 
1,44Q  inbyggare,  dubbelt  så  många,  som 
för  50  år  tillbaka.  Kyrkan  ligger  ̂ /^ 
mil  från  annexkyrkan.  Skolan,  som 
trädde  i  verksamhet  1836,  besökes  van- 

ligen på  en  gång  af  116  barn.  För- 
nämsta gårdar  äro  frälse-säterierna  Wan- 

statorp  och  V'g  mtl  Stora  Perstorp.  — 
I  Wansta  by  är  Vo  ratl  kyrkoherde-, 
V4  nitl  klockare-  och  ̂ s  mtl  fanjunkare- 

boställe. Björkeröd,  Stora  och  Lilla 

Askaröd  äro  byar.  —  Adr.:  Hörby. 

Wanstatorp,  en  sätesgård  uti  Wan- 
stads  socken  af  Malmöhus  län,  belägen 

omkring  2^/4  mil  från  Ystad,  består  af 
1  mantal  frälse-säteri,  bebygdt  med  ett 
grundmuradt,  väl  inredt  och  underhållet 

tvåvånings  högt  mauhus;  de  underly- 
dande hemmanen  utgöras  af  ̂ ^  mantal 

frälse  Wanstad,  \^  skatte  och  1  frälse 
Wanstatorp.  Gården  försåldes  1839  af 
landlbrukaren  J.  Falkman,  som  dervid 

gjort  stora  uppodlingar  på  den  föga 
tacksamma  jorden,  till  nuvarande  egaren, 
grefve  Carl  L.  Phil.  J.  Wachtmeister,  som 
nämnda  år  hitflyttade  från   Preussen. 

"Wansäter,  by  i  Söderala  socken  af 
Helsingland  och  Gefleborgs  län,  se  art. 
Söderala. 

Wansö,  socken,  fordom  en  ö,  belä- 
gen vid  Mälaren  i  Åkers  härad  af  Ny- 

köpings län,  tillika  med  Härads  socken 
ett  pastorat  af  2:dra  klassen,  praebende 
för  biskopen  i  Strengnäs.  Socknen  har 
förr  genom  Eldsundet  i  söder  varit  skild 
från  fasta  landet,  men  detta  sund  utgör 
numera  endast  en  sank  slätt,  här  och 
der  bevuxen  med  vass;  ännu  1723  var 

här  så  mycket    vatten,    att  man  genom 

31 
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Eldsundet  förde  båtar  lastade  med  teg^el 
till  Streiignas  domkvrkas  reparation.  På 
norra  sidan  har  jemväl  ett  sund,  dock 
för  längre  tid  tillbaka  skilt  Wansö  från 
Fogdö.  I  öster  begränsas  socknen  af 
Norrfjärden  och  i  vester  af  Söderfjärden ; 
en  liten  del  är  belägen  på  andra  sidan 
om  Norrfjärden  pa  Tosterön.  Arealen 
utgör  553  tid,  omfattande  34^»  mtl, 

bvaraf  24fi?  skatte,  1 ',  ,„  krono  och  9 
frälse.  Inbyggarnes  antal,  soin  1805 
utgjorde  862,  sjönk  derefter  ända  till 
år  1845,  då  det  uppgick  till  759,  men 
tillväxte  åter  1850  till  790  och  1864 

till  817.  Taxeringsvärdet  uppgick  1863 
till  672,925  rdr.  —  Landet  är  i  all- 

mänhet flackt,  med  vidsträckta  åkrar  och 
ängar,  låga,  rundade  berg  af  en  sednare 
formation;  mot  gränserna  i  söder  och 
norr  sidländt.  Rådande  jordman  är  lera, 

någongång  sandblandad.  Andelen  af  To- 
sterön upptages  mest  af  skogbevuxna 

berg.  —  Kyrkan,  utan  torn,  belägen  % 
mil  från  Srengnäs,  är  gammal,  nästan 
en  antiqvitet.  dock  utan  något  större 

intresse.  Den  eger  en  egendomlig  altar- 
tafla  från  medeltiden,  med  ett  par  dör- 

rar för  att  tillsluta  och  gömma  dess 
skatter,  som  inskränka  sig  till  en  mängd 
illa  gjorda  figurer,  hvaribland  äfven 

några  röfvare.  Helgonskåp  m.  m.  sak- 
nas ej  heller.  Grafvar  finnas  för  släg- 

terna  Sviuhufvud  och  llehnstrahl  (?  efter 
Tham);  riddaren  Carl  Nilsson  Ferla,  som 

mördades  af  Bo  Jonsson  Grip  i  Grå- 
munkeklostret i  Stockholm,  skall  äfven 

ligga  begrafven  härstädes.  Socknen  har 
tillhört  drottning  Catharina  Stenbocks 

iifgeding.  Förutom  flera  väldiga  ätte- 
kullar vid  Kråketorp,  bautastenar  vid 

Eneby,  en  runsten,  ruiner  efter  fordna 
borgar  m.  m.,  ådraga  sig  i  synnerhet 
bland  fornminnen  ättehögarne  vid  Hus- 

by forskarens  uppmärksamhet.  De  äro 
visserligen  numera  genom  gräfning  be- 

tydligt förminskade,  men  några  äro  dock 
ännu  betydliga  och  framför  allt  den  s.  k. 
Kungshögen,  af  360  alnars  omkrets,  som 
oragifves  af  en  mängd  smärre  högar, 
stensättningar  och  bautastenar.  Här,  om 
någon-städes,  lärer  väl  Ingiald  Illrådas 
hög  vara;  många  skäl  tala  för  ett  sådant 

antagande.  —  Några  större  egendomar 
finnas  ej  i  denna  socken.  Hellby,  1  mtl, 

är  kyrkoherde-boställe.  —  Genom  hertig 

Carls  bytesbref  af  den  22  Juni  1573 
öfverläts  gården  Edma  eller  Edraada,  nu 
Elma,  som  skall  varit  herresäte,  jemte 
andra  i  Fougdöö  till  hans  hofraästare 
Johannes  Herbouillanius  emot  gårdar  i 

Åkers  socken.  —  Adr.:  Strengnäs. 
Wantnerwdt,  rå  i  Ryrs  socken  på 

Dal  mot  Norge   1554. 
Wanå  i  Dalarne,  upprinner  bland 

fjellen,  i  nordvestra  hörnet  af  Elfdalen, 
mellan  Lima  och  Särna  ur  Stora  och 

Lilla  Wanen  (Onivattnen),  går  en  sträcka 
af  13  mil  nästan  midt  emellan  Oster- 
och  Westerdalelfvarua,  upptager  flera 
smärre  vattendrag,  och,  sedan  den  gått 

genom  Wenjans  och  Wans  sjöar,  uttöm- 
mer sig  i  norra  ändan  af  sjön  Wan,  som 

till  större  delen  ligger  inom  Jerna  soc- 
ken; mellan  Landbobyn  och  sjön  Wan 

bildar  hon  ganska    brådstörtande  forsar. 
Wanås,  herregärd  uti  Gryts  socken 

af  Östra  Göinge  härad  och  Christian- 
stads  län,  iVg  mil  från  Christianstad, 

består  af  2^i^  mtl  frälse-säteri  Wanås, 
och  utgöra  de  underlydande  hemmanen 
50  mtl,  belägna  i  8  socknar.  Wanås 

sätesgärd  ligger  undangömd  i  en  roman- 
tisk skogstrakt,  ett  stycke  norr  om  Alma- 

ån,  omkring  "^/g  mil  från  detta  vatten- 
drags förening  med  Helgeå;  straxt  efter 

man  passerat  förstnämnda  å,  vidtager 
en  lång  allé  af  sekelsgamla  lindar,  som 
sträcker  sig  upp  till  gården,  hvars  midt 
upptages  af  en  stor,  gräsbevuxen  plan, 
på  hvars  grönskande  matta,  å  ömse  sidor 
om  den  genomskärande  vägen,  stå  lum- 

miga lindar  i  trenne  rader  och  dölja  de 
bakom  liggande  stora  ladugårdshusen.  I 
fonden  reser  sig  den  300-åriga  borgen 
med  sina  underligt  formade  gafvelrösten, 

på  tre  sidor  omgifven  af  djupa  vatten- 
grafvar,  och  bakom  borgen  utbreder  sig 
en  bland  de  vackraste  parker  i  Skåne, 
der  finner  man  en  liten  sjö,  i  hvilken 
täcka  små  landtungor  skjuta  ut  och  der 
svanor  simma  kring  från  holme  till  holme; 

i  parken  påträfi"as  äfven  en  väldig  ek, 
tned  12  alnar  i  omfång,  en  dansbana 

och  en  tältlik  paviljong.  —  Den  äldsta 
kända  egare  är  Jep  Hegendall,  som  skref 
sig  1465  till  Wandaas  och  om  hvilken 
handlingar  upplysa,  att  han  lefvat  år 
1423  samt  att  han  tillhört  en  adelig 

familj,  som  varit  beslägtad  med  Thord 
Degn,    författaren   till   »Förklaring  över 
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Loven»,  hvillca  länge  hade  auktoritet,  som 

lag  vid  domstolarne.    I  slutet  på   1400- 
talet  betinnes   Wanås  hafva  öfvergått  till 
den  mäktiga  Braheslägten,  hvaribland  må 
nämnas  den  olyckligt  rvktl)are  Nils  Brahe, 

8om  var  en  af  kon.  Christian  ILs  trog- 
naste anhängare,   h vårföre  han  ock  1525 

af  danska  riksrådet    dömdes  förlustig  lif 
och  gods.    Hau  var  gift  med  en  dotter 

till  Peder  Lang  och  Kerstin  Bille.  Här- 
efter   har    man    väl    en   uppgift  pä  att 

Wanås    såldes  1562  af  kon.  Fredrik  II 

till  Sten  Bille,  men  mera  troligt  är  att 
han  ärft  gården  af  sin  fader  Claus  Bille, 
som    skref  sig   till    Wandaas  ra.  fl.  och 
var  en  af  de  mest  betydande  och  rikaste 
män  på  sin  tid.     Han    var  son  af  Sten 
Bille  Basse  och  Margaretha  Röunow  samt 
broder    till    siste   erkcbiskopen    i  Luiid, 
Torbern  Bille.     Sonen,   Sten  Bille,  som 
anlade    Konga    glasbruk    och    Klippans 

pappersbruk,  lät    1566    uppbygga  nuva- 
rande   slottsbyggnad    efter    det  att  går- 

den   blifvit    sköflad     och     uppbränd     af 
Svenskarne  under  Jakob  Henriksson  Hä-, 
stesko.     Billes  enka,    Kerstin   Lindenow 
innehade    Wanås    till    sin  död  är   1604, 

derefter    sonen,    Claus    Bille,    frän   hvil- 
ken  den  togs  af  kreditorerna,    men  till- 
dömdes   1626   Elisabeth  Bille,    gift  med 
kongl.   danska  räntmästaren  Sivert  Beck; 
efter  sonens  död  (han  var  bland  annat  be- 
fallningsraan  öfver  Herrevadskloster  och 
prost  öfver   Lunds    stift),    såldes  Wanås 
den  6  Sept.   1649    af    förmyndaren    för 

hans  omyndiga  barn,  till  fru  Anna  Ka- 
mel,   enka   efter   landshöfd.  i  Christian- 
stad, Malte    Juul    till    Maltesholm;    de- 

ras dotter  Maren  och   hennes  man  Sten 

Reedtz  ärfde  Wanås,  hvarmed  Bifvaröds 
säteri  införlifvades  omkring  1650.     Fru 
Maren    Juul,    som    öfverlefde    sin  man, 

donerade    gården    1691    till   sin  syster- 
dotter,   fröken    Lena  Sofia  von  Putbus, 

efter    hvars    död    den   tillföll  brorsonen, 

sedermera    presidenten  i   Wismarska  tri- 
bunalet  Mauritz  U.  v.  Putbus;   af  dennes 

son  såldes  Wanås  år   1756    till  general- 
majoren, landshöfdingen  i  Christianstads 

län,  Carl  Axel  Hugo  Harailton,  död  år 
1763,  om  hvilken  skrifves,    att  han  var 
en  »gudfruktig,  rättvis  och  vitter  herre». 
Hans  enka,    Betty   Jennings,    förvaltade 
egendomen  till   år   1768,  då  hon  ingick 
äktenskap  med  landshöfdingen  i  Malmö- 

hus län,  frih.  Carl   Adlerfelt,    som  dock 
afled  4  månader    efter    bröllopet.     Han 
berömdes  som  käck  militär.    Wanås  för- 

skönades ansenligt  af  friherrinnan  Adler- 
felt;  bland  anläggningar,  som  gjordes  af 

henne,  må  nämnas  de  4  långa  och  vackra 
alléerna,  som   från    skilda    håll    föra  till 

gården.    Hennes  dotter,  Carolina   Adler- 
felt,  blef  1792  gift  med  grefve  Hans  Fr. 

Wachtmeister,    och    som    dessa    makars 
äldste  son   var   fideikomraissarie  till  Jo- 

hannishus    och    Tromtö,    gjorde    friher- 
rinnan   Adlerfelt    år    1800    Wanås  och 

Bifvaröd  till  fideikommiss  till  förmån  för 

deras  yngste  son,  gr.  Carl  Axel  Wacht- 
meister, som  alltsedan  år  1807   innehaft 

gården.  Under  hans  tid   har  Wanås,  som 
enligt    Chytr?eus    skall    varit   det    första 
herresäte  i  Skåne,  hvilket  blifvit  omgif- 
vet    med    vallar,    undergått   en  betydlig 
reparation,    och    södra    delen    af  slottet 
blitvit  uppfördt  (rörande  byggnaden  hän- 

visas  till    planchverket    »Skånska  herre- 
gårdar», III  del.),    magasin,    rymmande 

10,000    t:r    säd,    och    orangeri    anlagts 
samt  åtskilliga  förbättringar  i  gårdsbru- 

ket   vidtagits.      Wanås    slott    inrymmer 
äfven    den    utmärkta    tafvelsamliug,  som 

fordom   prydt  Kulla-Gunnarstorp,  och  in- 
nehåller   omkring    80  nummer.     Såsom 

samlingens    »perla»    anses    Guido  Renis 
Ecce  Homo  (den  törnekrön  te  Frälsarens 
hufvud).  Patronrätten  till  Knisslinge  och 
Hjersås  meddelades  den  30  Mars   1786 

åt  fru  Betty  Jennings,  som,    utom  van- 
liga förbindelser,  åtog  sig  att  äfven  upp- 

rätta ett  skolhus  i  hvardera  församlingen. 

—  Wanås  gods,  bestående  af  37ig  säteri, 
IV4  skatte,   14  V, g  frälse  och   det  öfriga 
af  uts.,  intager  en  areal  af  20,000  tid, 
af    hvilka    omkring    10,000    af  särskild 
forster    förvaltad  skog;    till    egendomen 
höra   7    rajölqvarnar    utmed    Helgeå,    6 

sågar  och  en  oljeqvarn,    en  berednings- 
anstalt för  skogsfrön  m.  m.;    på  egorna 

finnes    en    mycket    besökt    mineralkälla. 

Bland  underlydande    må    nämnas  Bifva- 
röds säteri  i  Knisslinge  socken,  som  säges 

vara  bebygdt  af  en    jungfru    Margareta 
Ackeleije. 

Wapnö,  socken  uti  Halmstads  län, 

härad  och  fögderi,  '/4  mil  nordvest  från 
Halmstad  och  lika  långt  sydvest  från 
Söndruras  kyrka,  hvartill  hon  är  annex; 

arealen    är    4,767    tid  (=   26,695  qva- 
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dratref)  fast  iand;  2474  mtl  frälse;  460 

iubyggare.  —  Socknen  utgöres  af  byarne 
Mkhedal,  Tiarp,  Ägarp  och  Onsjö,  några 
enstaka  hemman  samt  säteriet  Wapnö. 

Rådande  jordmån  är  lera,  mer  eller  min- 
dre starkt  sandblandad;  lermergel  före- 

kommer å  säteriet  Wapnös  egor.  Skogen 
obetydlig,  så  att  en  stor  del  af  vintern 
måste  bonden  använda  till  bränsles  an- 

skaffande, hvarunder  qvinnorna  syssel- 
sättas med  väfnad.  Saltsjöfisket  är  här 

en  lönande  binäring,  hvartill  på  sednare 

tiden  kommit  brytning  uti  ett  berg  på  grän- 
sen mot  Holms  socken  af  en  skitrig  rät- 

klufveu  stenart,  som  med  fördel  blifvit 

använd  vid  hamnbyggnaderna  uti  Halm- 
stad och  Malmö.  Taxeringsvärdet  för 

eganderätts-bevillningen  upptogs  år  1863 
till  771,000  rdr  rmt.  —  Kyrkan,  af 
sten,  är  46  alnar  lång,  18  dito  bred; 
innehåller  en  vacker  altartafla  af  Pehr 

Hörberg;  bakom  altaret  är  fältmarskal- 
ken G.  Bogislaus  Staél  von  Holsteins 

graf.  Barnundervisningen  uppgafs  vid 

inspektionen  1862  vara  otillräcklig.  — 
Fornlemningar  utgöras  af  4  ättehögar. 
Hela  socknen,  med  undantag  af  lägenheten 
Knebelstorp,  lyder  under  Wapnö  säteri. 
—  Adress:  Halmstad. 

Wapnö,  en  sätesgård  uti  Wapnö  soc- 
ken af  Halmstads  län  och  härad,  V4 

mil  nordvest  från  staden  Halmstad,  be- 
står af  3  mtl  frälse-säteri  och  utgör  med 

underlydande  57 ',4  mtl  trälse  inom  sock- 
carne  Wapnö,  Holm,  Söndrura  och  Qvi- 
bille,  ett  af  länets  betydligare  gods,  tax. 

1863    till    öfver    1  '/2    million  rdr  rmt. 
—  Säteriet  är  bebygdt  med  ett  två- 

vånings stenhus,  som  jemte  öfriga  bygg- 
nader omslutes  af  en  gräfd  kanal,  på 

hvars  andra  sida  en  vidsträckt  trädgårds- 
anläggning utbreder  sig;  vid  gården  finnas 

tegelbruk  och  bränneri.  —  Först  kände 
egare  till  Wapnö  är  Axel  Ugerup,  be- 

fallningsman öfver  Tönsberg;  1606  öfver- 
gick  godset  genom  gifte  till  Jakob  Beck 
och  Christic\n  Biilow,  hvilken  sednares 
enka  sålde  det  16 1 1  till  riksamiralen  G.  O. 

Stenbock;  egdes  af  sonen,  fältmarskalken 
Magnus  Stenbock,  den  bekante  Skånes 
befriare,  som  dog  1717  i  största  elände 
på  Fredrikshamns  kasteli  vid  Köpenhamn. 
Egendomen  förblef  inom  slägten  till  år 
1740,  då  den  köptes  af  fältmarskalken 
Georg  Bogislaus  Stael  v.  Holstein,   som 

år  1719  bidragit  att  befria  Elfsborg  från 
danska  amiralen  Tordenskjölds  anfall.  På 
grund  af  fältmarskalkens  testamente  af 
år  1763  tillföll  Wapnö,  genom  Kongl. 

Maj:ts  dom  af  den  29  Mars  1790,  så- 
som fideikommiss  löjtn.  Carl  Sperling 

Staél  von  Holstein;  hvars  son,  kammar- 

junkaren  Georg  Gustaf,  är  nuvarande fidei- 
komraissinnehaf  våren. 

Wapnö  utgöres  egentligen  af  2  mtl 
frälse-säteri,  hvarunder  sedermera  blifvit 

lagdt  Hule  Lavsg.,  1  mtl  frälse-säteri. 
Bland  underlydande  må  nämnas  1  frälse- 

säteri Michedala,  som  varit  insockne  un- 
der Wapnö,  men  blifvit  år  1771  utbytt 

mot  Kjellstorp  i  Holms  socken.  —  Af  träd- 
gårdens alster  förtjenar  anmärkas  äkta 

exemplar  af  gulgrå  reuett,  (hvars  kött 
är  dunkelt,  fint  fast,  mildt  sötsyrligt, 

mognadstiden  är  i  November  och  De- 
cember samt  hållbarhet  till  Februari). 

Wappa,  by  uti  Tillinge  socken  af 
Asunda  härad  och  Uppsala  län,  omkring 
Vo  niil  från  Enköping,  med  9%  mtl 
och  en  egorymd  af  6,819  qvadratref, 
deraf  17  trädgårdstorat,  4,214  åker,  1,282 
äng,  1,211  skoglös  mark;  häraf  ha  2 

mtl  ber.  säteri  och  ̂ /^  mtl  skatte  ut- 
gjordt  på  1840-talet  ett  gods,  tillhörigt 
en  grefve  Falkenberg  och  derefter  ma- 

joren H.  von  Andersson;  år  1863  voro 
af  byn  2  mtl  ber.  säteri,  IV4  frälse,  3% 

skatte  underlagda  Haga  säteri  i  Svinn- 
garns  socken  och  tax.  till  164,600  rdr, 

resten,  \^i\  mtl  skatte  hade  4  egare 
bland  allmogen. 

Wappersta,  egendom  i  Wagnhärads 
socken,  Hölebo  härad  af  Nyköpings  län, 
belägen  vid  sydöstra  stranden  af  sjön 

Sillen,  utgörande  tillika  med  underly- 
dande 3V4  ratl  frälse  och  skatte.  Går- 

den köptes  till  skatte  1719,  upplåts  år 
1787  med  säterifrihet  på  lifstid  åt  den 
bekanta  mamsell  Hagman,  och  egdes  år 
1863  af  kyrkoh.  L.  A.  Thavenii  enka. 

Wara,  socken  uti  Barne  härad  af 

Skaraborgs  län,  3 '74  mil  s.  s.  v.  från 
Lidköping;  areal  2,916  tid  fast  mark; 

9%2  "^''^  skatte,  ̂ /^  krono,  ̂ j.,  frälse; 
474  inbyggare.  Socknen,  med  Ass- 
ån  till  gräns  i  vester  och  söder  mot 

Ryds,  Kjedums  och  Nauras  socknar,  har 
lera  till  jordmån,  brist  på  skog.  Taxe- 

ringsvärdet upptogs  1863  till  395,090 
rdr  rmt.  —  Kyrkan,    liten    och    af  trä, 
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ligger  7^  mil  från  Skärstads,  som  är 
moderkyrkan.  Inga  större  gärdar  finnas. 

Skogsgården,  '/^  mtl,  koraniinister-bost. 
—  Byar  äro:  Wara,  med  7 '/4  mtl  skatte, 
och  Nedervara,  1^'^  mtl  skatte,  Vo  fi'., 
Vo  kr.-stora.  —  Adress:  Skara. 

Wara,  krono-allraänning,  belägen  i 
Forsshems  socken  af  Kinne  härad  och 

Skaraborgs  län,  utmed  AVenern,  upptager 

med  '^U  mils  längd  och  ̂ /^  mils  bredd en  rymd  af  548  tid  8  kpl.;  under  åren 

1856 — 60  uppgick  i  medeltal  afkastnin- 
gen  till  447  famnar. 

Waran,  så  benämnes  Blekinges  syd- 
liga del,  som  är  ett  egentligt  skärgårds- 

land. 

Warberg,  stapelstad  i  Norra  Halland, 
hörande  till  4:de  klassen  af  rikets  städer, 
vid  Kattegat,  51  mil  från  Stockholm, 

1^|^  mil  från  Göteborg,  6 V.,  mil  frän 
Halmstad  och  3  mil  från  närmaste  stad, 
Falkenberg,  fordom  en  mycket  ansenlig 
handelsplats,  är  au  af  de  städer,  hvars 
öden  nära  sammanhänga  med  rikets,  hvil- 
ket,  hvad  äldre  tider  beträffar,  här  vill 
säga  detsamma,  som  både  Sveriges  och 
Danmarks  historia ;  och  till  dessa  War- 
bergs  öden  hörer  bland  annat  det  egna 
förhållandet,  att  staden,  så  vidt  man  vet, 

icke  mindre  än  4  gånger  ombytt  bygg- 
nadsplats eller  bolstad,  så  att  dess  nu- 

varande läge  är  minst  det  femte  i  ord- 
ningen. Anledningarne  till  dessa  flytt- 

ningar, eller  rättare  detta  ideliga  åter- 
uppbyggande, ha  varit  af  högst  olycklig 

art;  de  hafva  uemligen  hufvudsakligast 
bestått  i  rysliga  förödelser,  dels  genom 

fiendehand,  dels  ock  genom  vådeld.  — 
Hvad  stadens  nuvarande  namn  angår, 
härledes  det  helt  naturligt  från  ordet 
»vårda»  (akta  eller  bevara),  antingen  man 
nu  låter  detta  begrepp  utgå  från  den  i 
stadens  grannskap  befintliga  fästningen, 
eller  frän  ett  par  föga  aflägsna  bergs- 

höjder, kallade  vårdberg  (vardberg  eller 
varberg),  hvaraf  för  öfrigt  flera  ännu 
finnas  längs  kusten,  och  hvilka  fått  namn 
af  bruket  att  der  uppstapla  stora  högar 
af  ris  och  ved,  för  att  då  fiender  nal- 

kades, antändas  till  signal.  —  Helt  nära 

hafvet,  ̂ /g  mil  söder  om  den  n.  v.  staden, 
ses  ännu  lemningar  af  den  ursprungliga 
eller  den  s.  k.  »Gamla  Köpstad»,  om 
hvars  ålder  man,  på  grund  af  ett  ytt- 

rande   i    Olof    Tryggvasons    saga,    med 
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någorlunda  sannolikhet  åtminstone  kan 
antaga,  att  dun  redan  i  tionde  seklet 
existerade,  enär  kon.  Harald  Blåtand 
berättas  der  hafva  bivistat  en  marknad. 

Dan  andra  bolstaden  var  vid  Gamle  by, 
strax  norr  om  den  nuvarande;  den  tredje, 
under  namn  af  Ny  by,  nära  mynningen 
af  Himleån,  å  kungsladugården  Lindhofs 
egor,  Vg  mil  från  nutidens  Warberg; 
den  fjerde,  belägen  strax  vester  om  nyss- 

nämnda stad,  fick  namn  af  »Warberg 

på  platserna»;  genom  vådeld  i  grund 
förstörd  år  1666,  uppbyggdes  staden 

slutligen  på  den  plats  den  nu  inne- 
har, men  äfveu  der  har  den  hemsökts 

af  en  mängd  eldsvådor,  hvaraf  de  största 
timade  åren  1767  och  1863  (5  Nov.), 
hvilken  sednare,  ännu  i  friskt  minne, 
under  mångahanda  fasansfulla  omstän- 

digheter ödelade  ej  mindre  än  omkring 
140  hus,  eller  hela  södra  delen  af  sta- 

den, och  gjorde  vid  pass  1,500  men- 
niskor  husvilla.  Förvånande  är  emellertid 

den  ihärdighet,  hvarmed  denna  stad  gång 
på  gäng  åter  rest  sig  ur  gruset  och  på 
jemförelsevis  kort  tid  åtminstone  någor- 

lunda repat  sig.  Beträffande  dess  historia 
i  högre  mening,  hvilken,  omständligen 
berättad,  skulle  erfordra  hela  volymer, 
medgifver  utrymmet  här  naturligtvis  blott 
några  de  kortaste  antydningar.  Hvad 
vi  kunna  nämna  är,  att  Warberg  varit 
skådeplatsen  för  både  konungamöten  och 
konungaval,  för  herredagar  och  högvig- 
tiga  politiska  sammanträden,  för  furstars 
och  andra  mäktiga,  både  verldsliga  och 
andeliga,  herrars  residerande  och  fördrif- 
vande  (t.  ex.  Bengt  Algolssons),  för  ly- 

sande kongl.  bilägers  firande  (såsom  kon. 
Magni  Smeks  och  drottning  Blankas), 
för  maktpåliggande  fördrags  afslutande 
och  vigtiga  besluts  fattande  (t.  ex.  af- 
trädandet  och  äterbekomraandet  af  Skåne, 

Halland  och  Blekinge),  för  många  be- 
lägringar, intagningar  (såsom  af  Engel- 

brecht  1434)  och  återeröfringar;  för 
utfärdande  af  vigtiga  handelsprivilegier 
och  skyddande  friheter  för  Hansestäderna, 
bland  hvilka  Warberg,  enligt  all  sanno- 

likhet, en  gång  sjelf  intagit  ett  ausedt 
rum,  o.  s.  v.;  hvarom  allt  våra  krönikor, 

äfveusora  åtskilliga  'gamla  handlingar, 
närmare  upplysa.  —  Omgifvet  af  en  till 
större  delen  kal  och  ödslig  natur,  före- 

teende nakna  klipphöjder  och  förvirrade 
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kringströdda-  stenmassor,  sträcker  sig  det 
nyaste  Warberg,  på  en  något  sluttande 
plan,  i  öster  och  vester  med  en  längd 
af  nägot  öfver  1,800,  och  i  norr 
och  söder  med  en  bredd  af  något 
mer  än  1,300  fot;  dess  yttre  form  är 
något  kouisk  mot  fästningen  till,  lika- 

som för  att  bringa  äfven  de  yttersta  ga- 
torna i  linie  med  dennas  kanongluggar, 

h vårföre  ock  de  yttre  qvarteren,  af  för 

öfrigt  regulier  form,  ej  blifvit  fullt  rek- 
tangulära, såsom  de  inre.  Långgatorna 

äro  fem,  tvärgatorna  nio,  afskärande  sta- 
den i  32  qvarter.  Husen  förete  i  all- 

mänhet en  ej  otreflig  anblick,  och  några 
bland  dera,  isynnerhet  vid  stora  torget 

(der  också  kyrkan  är  belägen),  äro  verk- 
ligen ansenliga.  Begrafningsplatsen,  hvar- 

till  2V'4  tunnl.  mark  utanför  södertull 
donerats  af  numera  aflidne  färgaren  Fehr- 
man,  utgör,  med  sina  snygga  trädplan- 

teringar, en  af  stadens  få  promenader. 
En  annan  sådan  har  man,  förutom  den 

unga  brunnsparken,  i  konsul  Bagges  för 
badgästerna  välvilligt  upplåtna,  enskilda 
trädgård,  hvilken,  med  dithörande  lust- 

byggnader m.  m.,  onekligen  bildar  den 
vackraste  punkten  i  Warberg. 

Af  de  fordna  fästningsverken,  belägna 
på  en  enstaka  klippa  vester  om  staden 
och  i  anseende  till  deras  obehöflighet 
lemnade  till  en  nog  godtycklig  sköfling, 
är  en  stor  del  nu  raserad ;  men  af  slotts- 

byggnaderna återstår  ännu  tillräckligt  för 

inrymmande  af  en  större  mängd  straflf- 
fångar.  Här  satt  ock  i  fyra  ars  tid,  den 
i  mordanläggningen  mot  kon.  Gustaf  IH 
svårt  invecklade  general  Pechlin.  Anda 
till  1831  har  här  funnits  garnison,  med 
artilleri;  men  numera  hitkomnienderas 
endast  en  styrka  af  omkring  70  man, 

till  fångbevakoiug.  —  Staden  Warberg, 
som  länge  var  residens  för  höfdingen 
öfver  Norra  Hallands  eller  Warbergs  län, 

under  den  tid  detta  landskap  var  inde- 
ladt  i  trenne  höfdingedömen,  har  tid 
efter  annan  varit  hugnad  med  rätt  många 
och  till  en  del  ganska  förmånliga  privi- 

legier af  flerehanda  slag,  af  både  dan- 
ska och  svenska  konungar,  bland  hvilka 

sednare  Carl  XI  i  synnerhet  varmt  om- 
huldat staden. 

Förnämsta  byggnader  äro:  Kyrkan, 
i  enkel  stil  uppbyggd  några  år  efter 
1767   års  brand    och    sedan  skonad   vid 

flera  eldsvådor,  sednast  1863,  har  en 
längd  af  128  och  en  bredd  af  52  fot 
och  innehåller  ej,  hvarken  till  sitt  inre 

eller  yttre,  någonting  egentligen  anmärk- 
ningsvärdt,  förutom  några  äldre  silfver- 
pjeser;  dock  är  orgelverket  temligen  stort 
(bygdt  af  Söderling,  -med  24  stämmor). 
Öfre  tornet  antändes  af  åskan  somma- 

ren 1815,  men  släcktes,  utan  synner- 
lig skada.  F.  d.  Fästningen  eller  Slot- 
tet på  en  liten  bergshöjd,  som  på  tre 

sidor  omslutes  af  Kattegats  böljor,  inne- 
hållande, bland  andra  byggnadsdelar,  den 

s.  k.  Eskilssalen,  en  på  kullens  högsta 
spets  af  den  mäktige  erkebiskop  Eskil 
uppförd  envåningsbyggnad,  med  mycket 

tjocka  murar;  vidare  det  s.  k.  Kocken- 
borg, en  uti  vallarne  uppförd,  numera 

till  större  delen  igenrasad,  suäck-  eller 

spiralgång,  ett  märkligt  minne  af  dan- 
ska konungen  Christian  IV:s  förkärlek 

för  byggnadskonsten,  samt  en  mindre 
dylik  i  den  yttre  vallen,  ledande  till 
tvenne  rum,  hvilka  förmenas  vid  något 

tillfälle  hafva  tjenat  Carl  XII  till  säng- 
kammare och  förmak.  Folkskolan,  en  i 

nyare  tider  uppförd  rymlig  byggnad. 
Brunns-  och  Societetshuset,  med  tillhö- 

rande vacker  park  (och  en  allé,  som 
sträcker  sig  halfvägs  mot  badhuset)  samt 
innehållande  en  jemförelsevis  ganska  stor 
brunnssalong,  hvilken  äfven  begagnas  till 
baler  och  concerter.  Cellfängelset,  inredt 
med  24  celler. 

Allmänna  inrättningar,  särskildt  för 

staden,  inskränka  sig  till  ett  lägre  tre- 
klassigt  Elementarläroverk,  med  3  lärare 
och  45  lärjungar  (är  1864).  En  år  1836 
stiftad  Sparbank,  samt  en  Telegrafstation 
och  ett  Postkontor.  Äfven  finnes  ett 

Sjömanshus.  —  För  sjukvården  finnes 
Lazarett  och  Kurhus,  gemensamt  för 
staden  och  norra  delen  af  länet,  med 

66  tillgängliga  sängplatser  och  särskild 
läkare.  Staden  lönar  äfven  en  läkare. 

—  Fattigvården  bestrides  dels  af  räntan 
å  donerade  fonder,  dels  af  halfva  beloppet 

af  bränvinsminuteriugs-afgiften  samt  för 
resten  genom  en  temligen  betungande 

uttaxering.  —  Fångvården,  till  lokalen 
förut  inskränkt  till  en  del  af  det  gamla 

slottet,  bestrides  numera  äfven  i  det  ny- 
anlaggda  cellfängelset.  Fångarnes  antal 
1857  var  450.  Ett  anmärkningsvärdt 

förhållande  med   dervarande  fångar  om- 
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namnes  i  Warbergs  tidning.  Misstanka 
hade  nämligen  fallit  på  en  fånge  för 
inbrott  och  stöld  från  en  annan;  men 

som  inga  bevis  funnes,  skulle  saken  an- 
mälas hos  fångstyrelsen,  men  fängarne, 

rädda  om  sitt  renommé,  emedan  den 

ordning,  som  är  rådande  vid  Warbergs 
fästning,  haft  den  goda  följd  för  dem, 

att  30  lifstidsfångar  årligen  kunnat  er- 
hålla sin  frihet,  gjorde  dä  sammanskott, 

för  att  ersätta  kronan  och  den  enskilde 

fången  den  skedda  förlusten,  hvilken 

uppgick  till  170  å  180  rdr.  Fångsty- 
relsen lät  ock  saken  härvid  bero.  — 

Såsom  enskild  stiftelse  märkes  en  Handt- 
verksföreningskassa. 

Handel  och  sjöfart  utgöra  en  af  sta- 
dens förnämsta  näringsgrenar,  och  hafva 

sedan  år  1852  varit  jemförelsevis  ej  obe- 
tydliga (isynnerhet  sedan  en  förbättring 

af  hamnen,  längesedan  börjad,  men  förut 
lamt  bedrifven,  ändtligen  blifvit  genom 
kraftigare  åtgärder  utförd).  Hit  hörer 
skeppning  af  spanmål,  potates,  trävaror, 
lin,  linfrö,  boktunnor,  stäfver  af  ek  och 

bok,  tuktad  gatsten,  etc;  dock  har  ex- 
porten i  allmänhet  vida  understigit  im- 

porten, som  hufvudsakligeu  bestätt  af 
vin  och  andra  spritdrycker,  sill,  trän, 
salt,  torkad  fisk,  kaffe,  specerier,  tobak, 
stenkol,  ull  och  väfnader;  och  bör  i  sist- 

nämnda afseende  märkas,  att  en  ganska 

stor  mängd  inom  Warbergs  fögderi  till- 
verkade linne-  och  yllevaror  uppköpas  i 

staden,  hvarifrån  de  vidare  spridas  öfver 
hela  landet;  här  är  ock  afsättningsorten 

för  rätt  betydliga  qvantiteter  smidesar- 
beten  från  Lindorme's  och  Elfsåkers 
socknar  inom  länet.  Warberg  synes  ock 
komma  att  med  intresse  deltaga  i  den 

nyligen  började  kreatursexporten  på  ut- 
rikes ort,  förnämligast  på  England.  Sjö- 

farten bedrifves  mest  pä  Norge,  Dan- 
mark och  Göteborg.  Tulluppbörden  upp- 

gick år  1863  till  364,474  rdr.  Under 
sednaste  åren  har  staden  varit  reguliert 
besökt  af  flera  betydligare  ångfartyg.  De 

handlandes  antal  uppgick  för  icke  länge- 
sedan till  omkring  50,  med  några  och 

30  biträden.  Bodhandeln  är  liflig,  hvar- 
till  ett  ej  obetydligt  varu-utbyte,  äfven 
med  det  angränsande  Westergötland,  syn- 

nerligen bidrager.  En  mekanisk  verk- 
stad är  nyligen  inrättad,  för  öfrigt  är 

fabriks-  och  handtverksrörelsen  i  allmän- 

het ej  så  lönande,  att  dess  idkare  en- 
samt deri  kunna  hafva  sin  bergning. 

AVarbergs  borgare  idka  derföre,  såsom 
binäring,  äfven  jordbruk.  En  nyare  och 

ständigt  sig  ökande  sådan  utgöres  dess- 
utom af  de  inkomster  hvartill  den  alltmer 

besökta  badinrättningen  ger  anledning. 

Warberg  är  såsom  bad-  och  brunnsort  i 
hög  grad  gynnadt  af  ett  det  sundaste, 
ehuru  för  ögat  mindre  behagligt  läge, 

och  står  derföre  såsom  sådan  i  högt  an- 
seende, hvarom  de  besökandes,  alltjemt 

stigande  och  numera  till  vida  öfver  1,000 

uppgående,  antal  bäst  vittnar.  Badinrätt- 
ningen, anlagd  år  1822  och  sedan  flera 

gånger  utvidgad  och  förbättrad,  är  nu 
bragt  i  ett  efter  tidens  fordringar  af- 
passadt  skick.  Ett  nytt  badhus  uppföres 
nu  (1866)  i  renaissansstil,  inrymmande 
116  badrum,  med  en  i  praktfull  maurisk 

stil  utförda  bassinbyggnaden.  Vattnets  tem- 
peratur under  sommarmånaderna  varierar 

här  mellan  -|-  14  och  -I-  24^^  Celsius; 
lämplig  hafsgyttja  finnes  här  dock  ej, 
men  hitföres  i  hermetiskt  slutna  käril 
frän  Gräbbestad  i  Bohuslän. 

På  en  areal  af  35  tid  14  kpl.  räk- 
nar staden  260  hus  och  tomter,  med  en 

befolkning,  som,  år  1805  utgörande  1,428 
och  1855:  2,360,  10  år  sednare  stigit 
till  omkring  2,410  personer.  Stadens  jord 
utgör  1,946  tid,  hvaraf  dock  nära  hälften 
utmark  och  63  iinpedimenter.  Husuns  och 
jordens  uppskattningsvärde:  1,400,000 
rdr  rmt.  Bevillningsafgiften  3,428  rdi.  — 
Magistraten  består  af  borgmästare  och  4 

rådmän.  —  Warbergs  pastorat,  med  an- 
nexerna  Lindberg  och  Torpa,  är  regalt 
af  l:sta  klassen.  —  Stadens  nummer  är 
30,  och  dess  vapen  utgöres  af  ett  torn, 
bredvid  hvilket  står  en  ek,  mot  hvars 

stam  man  ser  en  bock  i  upprest  ställ- 
ning. —  Trenne  marknader  hällas,  i 

April,  Augusti  och   Oktober. 
Warbergs  kontrakt  inom  Göteborgs 

stift  och  Hallands  län,  innefattar  stä- 
derna Warberg  och  Falkenberg  samt  14 

pastorat  (se  tab.  till  Halmstads  län). 

"Warberget,  se  Amsbergsklack. 

"Warfvet,  Nya,  bortom  Majorna  och 
Klippan,  '2  mil  från  Göteborg,  i  Frö- 

lunda socken,  Askims  härad,  Göteborgs 
och  Bohus  län,  med  25  hushåll;  är 
depot  för  en  del  af  örlogsflottan. 
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Wargsätter,  ett  hälft  ratl  berustadt 
säteri  uti  Skeda  socken  af  Hanekinds 

härad  och  Linköpings  län,  omkring  1 
mil  från  Linköping,  köptes  från  kronan 
1644  af  Lars  Grubb,  sora  till  en  del 

inköpte  V^  mtl  ber.  säteriet  Krogstorp, 
hvilket,  sedan  Johannes  Matthi;x?  inköpt 

återstoden  deraf,  afhystes  under  Warg- 
sätter redan  1686,  då  båda  sora  säteri  samt 

andra  hemman  tillhörde  ryttm.  J.  Lunows 
barn;  bland  sedn.  egare  nämnas  Scheibe, 

assessor  A.  Igström,  raajorskan  Stålham- 
mar 1825,  sedan  1852  och  ännu  1864 

löjtn.  G.  v.  Feilitzen ;  sistn.  år  var  äfven 

';^  mtl  säteri  Skenuinge  derunder  afhyst 
och  1  mtl  underlydande;  alla  hemmanen 
äro  skattlagda  1758;  godset  taxerades 
1863  till  70,300  rdr  rrat. 

Wargön,  en  ö  i  Wenern,  hörande 
till  Tunhems  socken  af  Wäne  härad  och 

Elfsborgs  län,  lyder  under  egendomen 

Nvgård;  har  ett  i  detta  århundrade  an- 
lagdt  cementbruk,  hvars  tillverkning  ut- 

skeppas äfven  på  utrikes  ort.  En  annan 
ö  med  samma  namn  uppgifves  af  Lignell 
höra  till  Tydje  socken  på  Dal. 

Warmlösa,  by  i  Malmöhus  län  och 

Ljuuits  härad,  är  fördelad  mellan  sock- 
narne  Södra  Willie  och  Katslösa;  till 
förstnämnda  höra  1  mtl  frälse  och  Vo 

skatte,  med  60  inbyggare;  till  sistnämnda 

IV2  skatte,  72  frälse,  med  260  inbyg- 
gare; åkern  är  stenig,  men  gifvande, 

höbolet  godt,  någon  torfjord  finnes.  Här 
är  skola  sedan  1849,  der  56  barn  utaf 

72  inskrifna  deltaga  på  en  gäng  i  un- 
dervisningen. 

Waman,  flod  i  Wärmland,  leder  sin 

upprinnelse  Iråu  sjön  Willången  på  grän- 
sen mellan  Warnum  och  Bjurkärn,  flyter 

i  sydvestlig  rigtuing  förbi  Wassgärda 

järnbruk  samt  upptager  inemot  Christine- 
hamn  ett  vattendrag,  kommande  från 

sjöar  i  Ölme  härad,  hvarefter  den  flyter 

genom  nämnda  stad,  der  Lötelfven  till- 
kommer, samt  utfaller  strax  derefter  i 

Warnumsviken  och  Wenern. 

Warnhem,  en  socken  uti  Skaraborgs 

län  och  Walle  härad,  är  redan  beskrif- 
ven  under  art.  Skarke.  såsom  socknen 

benämnes  i  jordeboken  efter  fordna  mo- 
derkyrkan, nuvarande  namnet  är  efter 

det  fordom  8å  ansedda  Warnhems  kloster 

(se  nedan).  Folkmängden  hade  1865 
nedgått  till  905. 

Warnhems  kloster.  Uti  byn  Skarke, 

•''4  mil  vester  från  Sköfde,  nedsatte  sig 
år  1150  några  munkar  från  S:t  Bern- 

hard i  Clairvaux,  till  landet  inkallade  af 
konung  Sverker  och  drottning  Ulfhilda, 
hvarefter  stället,  som  de  erhållit  af  en 

förnäm  qvinna,  vid  namn  Sigrid,  kalla- 
des Bernhardshera,  hvaraf  benämningen 

Warnhem  uppkommit.  Efter  Sigrids  död 
beslöt  hennes  slägting,  drottn.  Christina, 

kon.  Erik  Jedvardssons  gemål,  att  till- 
egna sig  Warnhem  och  befallde  abboten 

Henrik  att  nedrifva  den  stora  byggnaden; 
efter  flera  förföljelser  uttröttad,  flyttade 
abboten  1158  till  Witsköl,  som  han 
erhöll  af  Waldemar  den  Store,  för  att 
der  inrätta  ett  kloster,  och  ditkallade 
de  öfriga  niunkarne  från  Warnhem.  Men 
sedan  konung  Erik  och  hans  gemål  fattat 
mera  huldhet  för  Warnhems  kloster,  åter- 

vände de  flesta  munkarne,  hvarjemte  den 
hel.  Bernhards  lärjunge,  abboten  Gerard 
i  Alvastra,  afsände  några  bröder  till 

Warnhem,  hvarigeuom  klostret  snart  upp- 
blomstrade. Härvarande  munkar  voro 

af  Cistercienserorden  och  hade  stort  an- 
seende. Warnhems  kloster,  som  kallades 

äfven  MariiB  eller  Wårfrukloster,  afbrän- 
des  1394  under  striden  mellan  konung 
Albrecht  och  drottning  Margareta,  men 
blef  dock  snart  åter  iståndsatt.  Huru- 

ledes  klosterkyrkan  derefter  blifvit  åter- 
uppbyggd och  inredd  till  sockenkyrka 

och  en  af  de  vackraste  i  landet,  se  art. 
Skarke  socken. 

Warnhem  eller  Warnwns  kloster  i 
Warnums  socken  af  Olme  härad  och 

Carlstads  län,  ofta  förvexladt  med  Wär- 
namo  kloster  i  Småland  och  Warnhems 

kloster  i  Westergötland,  synes  blifvit 
grundlagdt  af  kon.  Carl  Sverkersson  100 
år  efter  att  kon.  Inge  blef  ihjälslagen 

och  begrafven  i  AVarnhem  i  Westergöt- 
land, hvilket  skedde  1064.  Enligt  all- 

männa berättelsen  i  orten,  skall  klostret 
legat  vid  gärden  Holmen,  belägen  på 
en  oaslik  landthöjd,  i  en  stor  mosse, 

ännu  kallad  Klostermossan,  och  der  i  när- 

heten en  skogstrakt,  ännu  kallad  Kloster' 
skof/en.  Den  ende  munk  man  här  fun- 

nit nämnd  är  hr  Bengt,  sora  var  prior 
i  konung  Albrekts  tid,  mellan  1370  och 
1380.  Af  ännu  gängse  berättelser  rörande 
detta  klosters  invånare,  vilja  vi  omnämna 
en,  om  tvenne  systrar,  som  en  gång  ärft 



Warnum. Waraim. 249 

lika  andel  i  hemmanet  Dye  invid  Bro; 
men  då  de  gifte  sig,  löste  sig  den  tredje 
in  i  det  närbelägna  Warnhems  kloster 
för  sin  tredjedel,  hvilken  ännu  bär  namn 

af  kronodelen  i  Dye.  Med  visshet  kän- 
ner man,  att  7  gårdar  i  Wärmland  legat 

under  detta  kloster,  nämligen  We  2  mtl, 
Rör  1  mtl,  Mölntorp  1  mtl,  i  Wäse 
härad,  samt  1  mtl  Solberg,  1  mtl  Bon, 
1   Rud  i  Grafva  socken. 

Warnum,  annex-socken  till  Christine- 
hamns stadsförsarnling,  hvilken  stad  den 

oragifver,  är  belägen  uti  Olme  härad  af 
Carlstads  län,  vid  Wenern;  arealen  34,251 

tid  fast  mark,  0,o.^o  qvadratmil  vatten, 
är  fördelad  på  39^»  mtl,  deraf  löV» 
skatte,  2  krouo,  21%  frälse,  och  bebodd 
år  1865  af  2,880  inbyggare.  Jordmånen 
är  lera,  här  och  der  sandblandad.  Ta- 

xeringsvärdet 2,085,179  rdr  rrat,  deraf 
96,379  rdr  för  verk  och  inrättningar. 
Båda  församlingarne  ha  gemensam  kyrka, 
som  nyligen  blifvit  ombyggd  (invigd  år 
1858)  för  en  summa  af  280,000  rdr  rmt. 
Hon  är  belägeu  på  en  kulle  ofvanom 
staden  och  en  helgedom,  hvartill  få 
motstycken  torde  finnas  inom  vårt  land. 
Det  ljusa,  lätta,  i  götisk  stil  uppförda 

templet,  med  sina  2  torn,  framstår  — 
skrifver  en  anonym  författare  —  i  sitt 
afskilda  läge  som  en  verklig  himmelens 
förgård.  Det  inre  är  särdeles  hänförande 
genom  sina  lätta  pelarbvalf  och  den 
rikedom  af  ljus,  som  strömmar  in  från 
chorets  höga  och  tätt  sammanställda 
fönster.  Hon  är  enkel  och  fri  från  otill- 

börliga prydnader.  Nära  invid  ligger 
den  smakfullt  anlagda  begrafningsplatsen, 
med  lagom  breda  sandgångar  mellan 
täcka  planteringar  och  några  rätt  vackra 
monumenter.  Nya  skolhuset,  kringflutet 
af  Warnan,  intager  nu  platsen  för  gamla 
kyrkan,  om  hvilken  man  har  en  sägen, 

att  hon  blifvit  uppbyggd  för  V4  af  vär- 
det utaf  en  skatt,  förvarad  i  en  ask, 

som  lemnades  i  en  vallpigas  vård  af  en 
jätteqvinna,  stadd  i  ärende  att  bjuda 
främmande  till  siu  dotters  bröllopp,  men 
som  sedan  icke  kunnat  återtaga  asken. 
Skolan  och  fattighuset  äro  grundlagda 

genom  donation  af  kommissions-landt- 
mätaren  O.  Nilsson.  —  Fornminnen  äro 
Bro  hertigsäte  och  Warnhems  kloster; 

nyligen  har  en  runsten  med  inskrift,  af- 
fattad  i  de  äldsta  fornnordiska  runorna, 

VII. 

blifvit  funnen  å  hemmanet  Gerdsberg, 

fordom  Jarlsberg,  landskapets  äldsta  höf- 
dingasäte;  stenkummel  påträffas  å  några 

ställen.  —  Här  märkas  jernbruken  Wass- 
gårda,  Elf  bro,  Spjutbäck  och  Niclasdam ; 
—  Sjöändans  lastageplats;  —  säterierna 
Gustafsvik  och  Falla  tWtr  Posseberg ;  af 
mindre  gårdar  förtjena  nämnas  1  mtl 

skatte  Sanne;  '/^  skatte  Bonderud;  1 
Östra  IJof,  kyrkoherdens  stom.  —  Westra 
Hof,  J*l  1,  är  ett  numer  indraget  härads- 
skrifvare-boställe ;  —  -/j  frälse  Lassegård 
med  c:a  9  mtl  i  andra  hemman  lyda 

under  Björneborgs  bruksegendom ;  — 
1  mtl  skatte  Karaby,  Agen,  Dye,  Uddby, 

Strand,  Sörby,  äro  hemmansuamn. 
Warnum  (Hvarnura  i  jordeboken), 

socken,  belägen  uti  Ahs  härad  af  Elfs- 
borgs län,  1'  ._,  mil  nordvest  om  Borås; 

areal  5,392  tid  fast  mark,  0,036  qv.-mil 
vatten;  löV.^o  mtl,  deraf  8%  skatte, 

1^30  krono,  ö^/jg  frälse;  häraf  höra  SVjj 
mtl  (s.  k.  Handbolaget)  hit  i  administra- 

tivt och  juridiskt  hänseende,  men  äro 

belägna  i  Tverreds  socken  af  Kinds  hä- 
rad, hvilket  troligen  förorsakar  olikheten  i 

folkmängds-uppgifterna  af  785  och  572 
(det  sednare  från  pastorsembetet).  Marken 
mer  jemn  än  bergig,  rådande  jordmånen 

sand,  hjelplig  skog.  Kyrkan,  vackert  belä- 
gen på  det  jerana  och  öppna  näset,  som  ut- 
går mellan  Marsjön  och  den  lilla  Klefsjön, 

ligger  nära  \'r,  mil  n.  o.  från  Rångedalas, 
som  är  moderkyrkan.  Fornlemningar  äro 
Orms-,  OnS'  eller  Odenshög,  Fogelshög  och 
Russelhulle.  —  Största  godset  utgöres  af 
Hvarnum  Agården,  med  underlydande, 

se  nedan.  1  skatte  Boarp  och  ̂ A  d:o 
Årnäs  ett  gods;  —  ̂ /^  Skabo  och  '/^  Trä- 

det äro  militife;  — 1^'g  skatte  Dållebo; 
—  Vg  skatte  Torp,  med  såg  och  qvarn; 
Nitta  qvarn  och  såg ;  Annehalls  fiske.  — 
Adress :   Borås. 

Warnum  (Hvarnum)  Ågården,  så  be- 
nämnes, sedan  den  6  Sept.  1865,  beru- 

stade säteriet  Agården,  1  mtl,  beläget  i 

förutbeskrifna  socken,  vid  en  å,  som  ut- 
faller i  Marsjön;  det  är  försedt  med 

prydlig  och  ansenlig  manbyggnad,  ehuru 
af  trä,  samt  en  af  de  vackraste  trädgår- 

dar på  orten.  Första  kända  egaren  är 

löjtn.  Th.  Unge  1702,  sedan  har  egen- 
domen tillhört  rådman  Sundler,  öfverste- 

löjtn.  Campenhausen,  L.  G.  Eothkirch 
och  dennes  enka,  Wilhelmina  Kafle,  som 

32 
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sedermera  blef  gift  med  ryttm.  C.  B. 

Storckeufelt,  af  hvilken  egendomen  för- 
skönades; enkan  i  hans  tredje  gifte, 

grefvinnau  Eleonora  Regina  Sparre,  in- 
nehade egendomen  år  1831.  Underly- 

dande äro  1  skatte,  1  frälse  i  Warnums 

by  och   •'  jp  mtl  Guntorp  samt  qvarn. 
Warnås,  bruksegendom  i  Grythytte 

socken  och  härad  af  Örebro  län,  belä- 
gen på  ett  näs  mellan  sjöarna  Stora 

Målen  och  Halfvarsnoren,  består  af  Kjerf- 
vingeborus  eller  Warucis  bruk,  med  tull- 
mjölqvarn,  masugn,  2  härdar,  1  hammare, 
Elfstorps  bruk  vid  Torrvarpens  utflöde 
i  Halfvarsnoren,  delar  af  Finnhytte  qvarn, 
smedja  och  masugn,  Westgötetorps  hytta, 
iStora  Lllnäs  med  qvarn  samt  ti  Usa  m- 
maa  13|;  mtl  diverse  hemman  inom 
socknen.  Egendomen  tillhörde  på  1840- 
talet  grefve  Lantingshausen,  jemte  med- 
intressenter;  egdes  1864  till  Vi>affrih. 

W.  von  Knorring  och  till  ''/^^  af  frih. 
A.  G.  Leijonhufvud;  tax. värdet  sistn.  år 
var  752,400  rdr. 

Warola  (eller  Walora).  Konsistorielt 
pastorat  af  l:sta  klassen,  hörande  till 
Kåkinds  kontrakt  af  Skara  stift,  om- 

fattar socknarna  Warola,  JVärsås,  Ljung- 

hem och  Edåsa,  med  Ib^,  ̂   mtl,  bebodda 
af  c:a  2,850  inbyggare.  Prestgård,  1 
mtl;  stom,  1  mtl.  —  Warola,  socken 
uti  Kåkiuds  härad  af  Skaraborgs  län, 
1  mil  sydost  från  Sköfde,  2  mil  från 

Hjo,  omkring  2  mil  från  Stenstorps  jern- 
vägsstation;  areal  8,180  tid  fast  mark 
på  16V^  mtl,  hvaraf  14%  skatte,  1  krono, 
2%  frälse.  Folkmängden,  år  1810:  622, 
hade  1863  uppgått  till  1,009,  men  år 
1865  åter  nedgått  till  964.  Marken  är 
till  större  delen  jemn;  jordmånen  god 
lera;  en  del  af  åkerjorden  ligger  kullrig 
och  sluttande,  så  att  vattnet  har  fritt 

aflopp;  ängen  mager  och  mulbetet  i 
skogstrakterna  svagt;  af  hafra  är  största 

utsädet.  Spannmål  och  viktualier  för- 
yttras ofta  ända  till  Örebro  och  Arboga. 

Allmogen  eger  slöjdfärdighet.  Tax. värdet 

är  772,500  rdr  rrat.  —  Kyrkan,  för  19 
år  sedan  nybyggd,  hotade  dock  snart  att 
falla  i  ruin,  till  följd  af  dess  bristfälliga 
grund  invid  Ösans  sänka  strand,  så  att 
ny  kyrka  måste  uppbyggas,  som  ock, 
efter  4  månader  sedan  grunden  blifvit 

lagd,  stod  färdig  i  Oktober  1864.  Upp- 
förd på  högsta    punkten  af  socknen,  är 

hon,  såväl  genom  sin  konstruktion,  som 
genom  ett  sorgfälligt  utförande,  en  af 
stiftets  och  länets  ståtligaste  landtkyrkor. 
Oberäknadt  hvad  från  den  förra  kyrkan 
kunde  begagnas,  har  kostnadsförslaget 
för  den  nya  gått  ut  på  26,000  rdr.  Det 
interessantaste  vid  denna  kyrkobyggnad, 
utförd  på  så  kort  tid,  torde  vara  det, 

att  allt  arbetet  är  utfördt  genorn  sock- 
nens egna  män,  med  tvenne  unga  bön- 

der i  spetsen.  Hvar  och  en,  som  reser 
på  jernvägen  förbi  Sköfde,  kan  redan 
från  Wäring  se  Warola  kopparklädda, 
154  fot  höga  tornspets.  Kyrkoherden 
Henrik  Löfmansson  Svan,  född  1645, 

blef  stamfader  för  adliga  slägten  Adler- 

stjerua.  —  Största  godset  utgöres  af  ̂ /^ 
frälse  Thorestorp,  ̂ /^  skatte  Qvarnegår- 
den,  '/jg  skatte  Toddestorp,  med  brän- 
neri,  färgeri  och  vadmalsstamp.  — Warola 
egendom  vid  Ösan,  med  471  tids  areal, 
tillhörande  skog  uppgifves innehålla  6,000 
grofva  sågblock,  4,000  timmer.  Axtorp, 
Hallom,  Törnestorp,  Lanna  och  Warola 

byar,  den  sednare  på  4'/^  skatte,  1  prest- 
bord,  1  fr.  —  Svenstorp  med  mjölqvarn 
och  sågar.  —  Adress:  Sköfde. 

WarpgTufvan,  en  koppargrufva  i 
Ramsbergs  socken,  Lindes  bergslag  och 

Örei)ro  län,  bearbetas  för  Flögfors  kop- 
parverks räkning  och  uppgifves  hålla  i 

djup  omkring   170  fot. 
Warpnäs,  Warpenäs  (i  jordeboken), 

egendom  uti  Nor  socken,  Grums  härad 

och  Carlstads  län,  omkring  1 '/o  "i^l  ̂ r^ii 
staden  Carlstad,  består  af  1  mtl  skatte 

Södra  och  1  mtl  frälse  Norra  Warpe- 
näs,  med  ett  årligt  utsäde  af  c:a  200 
t:r  och  skörd  af  1,200  samt  ett  upp- 

skattningsvärde af  150,000  rdr  rmt.  — 
Af  egare  kunna  vi  endast  uppgifva  kom- 

mersrådet A.  Norström,  år  1818,  och 

den  nuvarande  (1866),  kapten  C.  Norden- 
ancker,  som  här  verkställt  betydliga  od- 

lingar, hvaribland  må  nämnas  utdikning 
af  en  mindre  sjö,  derigenom  112  tid 
god  jord  vunnits,  och  öppnat  1854  en 
rättareskola,  der  årligen  12  å  IG  elever 
erhålla  undervisning;  vid  egendomen  är 

äfven  förlagdt  ett  af  statens  stamhollän- 
derier  för  Ayrshire-race:  äfven  lemnas- 
här  på  Hushållnings-Sällskapets  bekost- 

nad undervisning  i  biskötsel.  Fordom 
har  Warpi;äs  varit  by,  der,  sedan  år 
1722,  årlig  oxmarknad  blifvit  hållen. 
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WarpsTUld,  mellan  Ullfjärdeu  och 
Arnöviken  i  Uppland,  omkring  2V2  ™il 
söder  om   Uppsala. 

Warstad,  säteri  i  Södermanland,  se 
Bil).v. 

Wartofta  härad  uti  Skaraborgs  län, 

öster  om  ?'alköpiui;',  omgifvet  i  norr  af 
Gudhems  härad,  i  Öster  af  Wettern,  i 
BÖder  af  ]\lo  härad  i  Jönköpings  län,  i 
vester  af  Frökinds  och  Wilske  samt  Kcd- 
vägs  härad,  det  sednare  inom  Fjlfsborgs 
län,  upptager  en  stad,  Falköping,  39 
hela  samt  delar  af  tre  socknar  (se  tab. 
till  Skaraborgs  län),  på  en  areal  af  12,283 
qv.rail  land,  0,29i  qv.mil  vatten,  739;]^ 
mtl,  med  en  befolkning  af  öfvcr  30,700 

personer;  ar  1855  funiios  27,277.  Hära- 
det, hörande  till  länets  bergs  och  skogs- 

trakter, är  alltså  äfven  mindre  befolkadt; 
största  vattendraget  ärTidan;  större  insjöar 

Stråken,  Knip  och  Ålfva-apn;  här  finnes 
krouoparken  Kungslena  åsar  med  225 
tid.  Den  odlade  jorden  uppgifves  till 

42,506  tid,  naturlig  äng  till  46,"889  tid. 
Tvenne  kopparhamrar  finnas  vid  Sätevs- 
fors  och  Källefall,  tre  pappersbruk  Cathri- 
nefors,  Belteberga  och  Gustaf sbnik ;  Fal- 
och  Jönköpings-banan  går  genom  sock- 

narna Luttra,  Slöta,  Åsala,  Yllestad, 
Sandhem,  Nykyrka  och  Habo.  Häradet 
kallades  fordom  Wattorp  eller  Wartopta 
af  en  vid  gården  Waftotta  liggande  hög 
kulle,  som  på  en  ganska  inskränkt  bas 
höjer  sig  168  fot  och  heter  Warekullen, 
fordom  Wårdkidlen,  såsom  begagnad  för 
vårdkasars  antändande  vid  fienders  an- 

komst; denna  kulle  var  länk  i  en  kedja 
för  dylika  signaler  och  stod  i  förening 
med  Wårdskär  (nu  byn  Wårdsköl)  samt 
dernäst  Wärdkurala  (nu  kyrka),  belägna 
på  höjder  västerut,  med  Alleberg  och 

Mösseberg  i  n.  v.,  med  Billingen,  Bor- 
gtmdaberget,  Höystenaberget  i  norr  samt 
med  Gisseberg  och  Hökensås  i  öster.  Hära- 

det innehades  i  början  af  1300-talet  af  her- 
tiginnan Ingeborg,  sedan  af  Johan  Biilow 

under  kon.  Albrechts  tid,  hörde  seder- 

mera till  Braheska  grefskapet.  En  be- 
fästad  stad  med  namnet  Odenskulla  var 

påtänkt  af  kon.  Erik  XIV  att  anläggas 
inom   häradet;  men   företaget  förföll. 

Wartofta  kontrakt,  till  arealvidden 
det  minsta  inom  Skara  sti^t,  innehåller 
7  pastorater,  nämligen  Slöta,  Asaka, 
Hångsdala,  Hvalstad,  Dimbo,  Hvarf  och 
Åsled;  folkmängd   10,200. 

Wartofta  fögderi,  i  Skaraborgs  län, 
utgöres  af  Wartofta  och  Frökinds  hära- 

der, med  846^32  mtl,  bebodda  af  34,200 
personer;  i  bevillning  erlades  år  1863: 
15,217  rdr;  hela  fastighetsvärdet  upptogs 
till  22756,442  rdr  rmt. 

Wartofta,  eg(;ndom  uti  Asaka  soc- 
ken af  Wartofta  härad  och  Skaraborgs 

län,  med  vackert  läge  på  gränsen  mellan 
slättbygden  och  skogstrakten,  IV2  it"'' 
från  Falköping  samt  5  mil  från  Jönkö- 

ping, utmefl  Södra  stambanan,  sträckande 
sina  egor  intill  gränsen  af  Elfsborgs  län 
vid  ån  Atran;  utgöres  af  lOYg  natl  med 
en  egovidd  af  omkring  2,000  tid,  deraf 
700  åker  i  cirkulation,  i  sednare  tider 

mod  hufvudsakligt  afseende  på  ladugår- 
den; jordmånen   djup  svartmylla. 

Wartofta,  hvars  namn  i  likhet  med  hä- 
radets skall  uppkommit  af  den  närbelägna 

Warekullen,  fordom  Wårdkullen,  för  vård- 
kasars antändande,  är  en  mycket  gammal 

gård,  hvarunder  fordom  lydt  en  mängd 
frälse-hemman  i  denna  och  angränsande 
socknar.  Folksägnen  talar  väl  om  War- 

tofta kloster;  men  all  visshet  derom  sak- 
nas; deremot  har  gården  enligt  bihang 

till  Westgötalagen,  sid.  86,  under  namnet 
Wartopta  eller  Wartoptabo,  samtidigt  med 
Orreholm  och  Gudhem,  varit  kungsgård 

under  Uppsala  öde  samt  fortfarande  kungs- 
gård intill  1682,  då  presidenten  och 

ambassadören  frih.  Conrad  Gyllenstjerna 

tillbytte  sig  den  frän  kronan  (likväl  be- 
finnes  Anders  Pcdersson  Lilljehöök  af  Får- 

dala på  1560-talet  skrifvit  sig  härtill).  Går- 
den såldes  1724  af  enkan,  grefvinnan  Eva 

Lewenhaupt,  till  grefvinnan  Eleonora  Eli- 
sabeth von  Ascheberg,  enka  efter  baron 

Macklier;  efter  hennes  död  såldes  egen- 
domen 1739  af  sonen,  kaptenen  friherre 

Jon  Adolf  Macklier,  till  kapten  baron 
Hans  Jacob  Kruse  och  hans  fru  Beata 

Lilljehöök;  såldes  af  sonen,  general  C. 
M.  Kruse  1788  till  generalen  friherre 

Måns  Palrastjerna,  som  afträdde  egen- 
domen 1803  till  öfveradjutanten,  friherre 

Gustaf  Lagerfelt,  efter  hvars  enkas  död, 
1853,  den  ötvergick  till  löjtnanten  Carl 
Storckenfelt,  gift  med  friherrinnan  Erika 

Lagerfelt. 
Wartofta,  2  mantal  frälse-säteri,  som 

1818  nppgafs  ega  ett  utsäde  af  85  t:r 
samt  en  skörd  af  500  lass  hö,  ingen 

skog,  manbyggnad  af  trä  med  tvänne 

flyglar  utmed   Wartofta-sjön    (tvänne  an- 
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dra  mindre  sjöar,  oronäranda  i  äldre 
beskrifningar^  äro  af  nuvarande  agaren 
urtappadvi),  med  ansenlig  trädgård,  var 
1863  taxeradt  till  80,000  rdr.  Genom 
säteriets  egor  går  Södra  stambanan,  hvarå 

Wartofta  station  ligger,  33,o  mil  från 
Stockholm,  5,4  mil  från  Jönköping;  nära 
intill  ligger  den  under  häradet  omnämnda 
Warkidleyi. 

Wartorp,  ett  krono-säteri  i  Söraby 
(Eottne)  socken  af  Norrvidiuge  härad  i 

Kronobergs  län,  beläget  vid  Wartorps- 
sjön,  der  Drefsjön  utfaller  i  densamma. 
De  äldsta  kända  egarne  hafva  tillhört 

slägten  Eketrä,  en  sidogren  af  Wasa- 
huset. Hertig  Magnus  af  Östergötland 

hade  nämligen  en  son,  Sven  Månsson, 
adlad  Eketrä,  och  hans  efterkommande 
kallades  herrar  till  Wartorp,  Lidhem  och 

Björkö.  På  1770-talet  finner  man  går- 
den i  slägten  Lejoncronas  ego;  seder- 

mera har  den  tillhört  slägten  Rappe. 
Wartorp  af  1  ratl  utgjorde  1863  med 
underlydande  Vj  ™tl  säteri  Sjöatorp,  jerate 

qvarn  och  säg,  ett  gods,  tillhörigt  rytt- 
mästareu  J.  L.  Aschan;  tax.värdet  var 
63,800  rdr  rrat. 

Wasa,  egendom  uti  Stockholms  län 
och  Skeptuna  socken  af  Seminghundra 

härad,  éVo  ™il  ''"å"  hufvudstaden,  iVo 
mil  från  lastageplats,  består  af  3  mtl 
frälse-säteri  i  sarabruk  med  akaderaie- 
hcra manen  2  mtl  krono  Wasa,  med  un- 

derlydande 1  mtl  frälse  och  V3  mtl 
skatte;  arealen  till  5  mtl  uppgafs  1855 

vara  702  tid,  hvaraf  407  åker.  Mangårds- 
byggnaden af  trä,  med  2  våningar  under 

tegeltak,  är  nyligen  uppförd;  trädgården, 

som  upptager  5  tid,  är  vacker.  —  Rö- 
rande godsets  namn  är  det  ovisst,  huru- 

vida den  förste  riddaren  med  Wasen 

tagit  sitt  sköldemärke  af  gården,  eller 
om  gärden  fått  namn  af  någon  utmärkt 
riddare,  som  först  med  sådant  märke  å 
aköld  ridit  ut  för  dess  frälse;  krono- 

hemmanen synas  imellertid  ha  tillhört 
Wasa-familjen  och  blifvit  skänkta  till 
Uppsala  akademi,  hvartill  de  än  höra. 
Wasa  gods  tillhörde  på  1600-talet  ätterna 
Lode  och  Oxenstjerna,  1700  och  ännu 
1741  Lejonhufvud,  derefter  Falkenberg, 

1772  Bergenstråle,  major  C.  A.  Lilje- 
horn, död  1822;  kom  genom  gifte  till 

hofmarskalken  A.  v.  Francken,  död  1828, 

och  öfvergick  genom  enkans  omgifte  till 
lotsdirektören  G.  E.  Lundström;  eges  nu 

(1866)  af  F.  J.  L.  von  Goeben.  Godset, 
hvartill  hörer  väderqvarn,  tax.  1863  till 
81,750  rdr  rmt,  hvaraf  50,000  rdr  för 

sjelfva  frälse-säteriet,  som  år  1818  upp- 
gafs hafva  knappt  bete  och  obetydlig 

skog. 

Wasaholm,  ett  skatte-hemman  uti 
Hellestads  socken  af  Torna  härad  och 
Malmöhus  län,  är  utbrutet  ur  Hellestads 

by  och  satt  1761  till  Vig  mantal;  har 
mager  och  sandig  åker,  ingen  skog;  på 
egorna  finnes  sedan  1854  en  småskola 
samt  sjukhuhhyggnad. 

Wassbacka,  kanal-station  i  Fägreds 
socken  af  Wadsbo  härad  och  Skaral)orgs 

län,  %  "lil  fi'än  sjön  Wiken,  Vo  mil 
från  Moholms  jernvägs-station  och  V4 
mil  öster  från  kyrkan;  postkontor,  lastage- 

plats, med  stor  bassin  och  magaziuer. 
Enligt  mantals-längden  bodde  1863  pä 
norra,  vestra  och  östra  Wassbacka  torp, 

lydande  under  Fimmerstads  och  Rem- 
merstorps  egendomar,  samt  vid  sluss- 

inspektörs-bostället 45  personer. 

Wassbo,  egendom  uti  Aspeboda  soc- 
ken, Stora  Kopparbergs  fögderi  och  län, 

består  af  107  spannl.  11  snäsl.  med  ett 
i  1863  års  bevillning  åsätt  tax. värde  af 
62,800  rdr  rmt.  Här  finnes  sedan  år 
1855  länets  landtbruksskola,  der  1858 
undervisades  12  frielever,  och  der  1860 

uppställdes  af  ett  enskildt  bolag  2  tju- 

rar, 10  qvigor  af  ayrshire-racen. 

"Wassbotten,  sjö  i  Elfsborgs  län,  hvar- 
igenora  Göta  kanal  går  ifrån  Wenersborg 
och  sedan  genom  Carls  Graf  vidare  in  i 
Göta  Elf. 

Wassdalen,  så  kallas  södra  grenen 
af  Ångermanelfven;  den  börjar  med  en 
16  mil  läng  kedja  af  sjöar:  Jormssjön 
och  Qvarnbergssjön  i  Ijällen  samt  längre 
ned  Fogelsjön,  Svaningssjön,  Aspnässjön, 
Strömsvällen,  Rysstjärden  och  Sparsjön. 
Vid  den  sistn.  klyfver  vattendraget  sig 
slutligen  uti  tvänne  armar,  som  efteri 
att  8  mil  hafva  flutit  åtskilda  åter  för- 

ena sig  uti  Angcrmanån  och  sålunda 
bilda  en  ö  af  8  mils  längd  och  2V2 
mils  bredd.  Förstnämnda  kedja  är  till 
större  delen  båtbar,  så  att  man  kan  fara 
från  Strömskyrka  till  Norge  på  båt,  med 
undantag  af  trenne  ed,  der  man  för 

vattenfallens  skull  drager  båten  på  stän- 
ger öfver  landet.  Hiilphers  berättar,  att 

Carl  X   haft  i  sinnet    göra  den  segelbar. 
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"Wasselsjön,  ett  mtl  skatte  i  Hjulsjö 
socken,  Nora  härad  och  Örebro  län,  ut- 

gör med  3(ii;jj  mtl  inom  socknen,  hälften 
af  Hjulsjö  nya  byttebyggnader  och  hälften 
i  en  sAg  ett  under  Stjernfors  uti  Ljus- 
narsbergs  socken  lydande  gods,  tax.  till 
136,500  rdr  rmt. 

Wassgårda,  Watsgårda,  jernverk  uti 
Warnuras  socken  af  Olrae  härad  och 

Carlstads  län,  anlagdt  1658,  bestod  på 
1840-talet  af  ett  stångjernsbruk  med  2 
härdar,  som  tillverkade  750  sM6,  och 

en  knipphammare;  numer  är  här  endast 
manufakturverk  och  spiksmedja,  der  till- 

verkningen under  åren  1859 — 61  i  me- 
deltal varit  5,310  centn.  manufakturjern, 

824  centn.  stål,  479  centn.  spik,  91 
centn.  diverse  smide.  Till  bruket  hörer 

en  landtegendom  af  V4  skatte  Wassgårda, 
med  underl.  ö^g  mtl  samt  qvarn  och  2 
sågar,  allts.  tax.  1863  till  281,154  rdr. 

Wassland,  by  i  Jemboäs  socken, 
Nora  och  Hjulsjö  bergslags  härad  af 
Örebro  län;  med  masugn  och  tvänne 
större  gårdar,  hvaraf  den  ena  på  3V4 
mtl  skatte  bergslags-hemman,  med  ett 
tax.värde  af  97,700  rdr,  eges  af  bruks- 

patron P.  Pehrsson,  den  andra  på  l%o 
mtl,  eges  jemte  ̂ g  Håkanboda  af  Ö. 
Pehrsson.  Det  återstående  hemmantalet 

1^8  mtl  har  4  egare.  Masugnen,  der 

årligen  tillverkas  c:a  13,672  ceiituer  tack- 
jern  af  Lerbergs  malm,  tillhör  med  såg 
ett  bolag. 

Wassmolösa,  stor  by  uti  Ljungby 
socken,  Södra  Möre  härad  och  Kalmar 

län,  1}|  mil  från  Kalmar,  med  4V4  mtl 
skatte,  2  mtl  krono  på  7  heraraansn:r, 
cirka  220  inbyggare;  här  är  häradets 
tingshus,  der  1862  års  laudtbruksmöte 
hölls,  1  mtl  är  häradshöfdinge-,  Vo  mtl 
länsmans-  och  V2  mtl  kronofogde-bost. ; 
gästgifveri  tillhör  en  egendom  af  2V2 
mtl,  taxerad  till  öfver  100,000  rdr  rmt; 

skjutsar  till  Dörby  och  Harby,  till  h vart- 
dera stället  räknas  1  mil,  samt  till  Wär- 

naby,  s.   iVg  mil. 
WassTinda,  Wazsunda  eller  Wad- 

sunda  (i  medeltidshandlingar),  socken  uti 
Stockholms  län  och  Erlinghundra  härad, 
mellan  Skofjärden  i  vester,  Odensala  och 
Knifsta  socknar  i  öster,  2  mil  söder  från 

Uppsala,  4Vg  mil  från  Stockholm;  längd 
%,  bredd  V2  mil;  areal  6,735  tid  fast 
mark,  0,29i  qvadratmil  vatten;  40V8  "^^1, 
deraf  24 V4  skatte,  4  krono,  11%  frälse. 

Socknen,  i  allmänhet  jeran,  i  sydvcst 
mot  Mälaren  mer  bergländig  och  sidländ 
kring  Garnsvikens  hit  uppskjutande  öfra 
hörn,  beboddes  1865  af  774  inb.,  endast 
50  flera  än  ur  1810.  Rådande  jordmån 

är  lera,  men  här  och  der  mojord.  Huf- 
vudnäring  är  åkerbruk,  iiske  binäring. 

Fastighetsvärdet  upptogs  i  1863  års  be- 
villning till  723,520  rdr.  —  Wassunda 

utgör  med  Haga  ett  konsistorielt  pasto- 
rat inom  Uppsala  stift.  Kyrkoherdar 

näranas  redan  på  1300-talet,  dä  kyrkan 
anses  vara  uppbyggd.  Uti  PresUjården, 

1  mtl,  hade  konung  Sigismund  natthär- 
berge  på  resan  till  sin  faders,  konung 
Johans,  begrafning.  Säby,  Vo  mtl,  är 
komminister-boställe.  Skolbyggnad,  barn- 
raorskeboställe  och  sockenmagazin  finnas. 
Runstenar  förekomma  flerstädes  i  meller- 

sta bygden.  —  Förnämsta  gods  och  går- 
dar äro:  Säteriet  Ekhamn  med  under- 

lydande 2'/2  skatte,  3V2  frälse  Haknäs; 
—  2  ̂.^2  berustad  t  säteri  Åhla;  —  1% 
mtl  skatte  Brantshanimar  med  väderqvarn; 

—  1  skatte,  1  frälse  Edeby ; —  1  skatte, 
1  krono,  1  frälse  Tibble  äro  i  sambruk; 

Kragsta  by,  med  2  mtl  militiae  och  1 
mtl  frälse,  det  sednare  välbebygdt.  — 
Gurresta  och  Underberga  äro  hemman. 
Många  gårdar  nämnas  från  och  med 
12:te  seklet  säsora  delvis  tillhöriga  klo- 

stren i  Wiby,  Sko  eller  Sigtuna.  —  Adr.: 

Lppsala. Wassvik,  en  silfver-  och  koppar- 
grufva  uti  Aniraskogs  socken  på  Dal; 
bearbetades  mellan  1742  och  1774  af 

Dals  bergsbolag  (se  Lignells  beskrifning 
af  Dal,  sid.  314—316,  I  baud.),  men 
måste  snart  nedläggas. 

Wassända,  annex-socken  till  Weners- 
borgs  stadsfcrsaraling,  belägen  uti  Wäne 
härad  af  Elfsborgs  län,  vester  om  sta- 

den, vid  sjön  Wassbotten,  omfattar  på 
22,680  tid  fast  mark  11%  mtl,  deraf 

9^/4  skatte,  '/o  krono,  iVo  frälse;  dess- 
utom upptagas  af  vatten  0,042  qv.-mil. 

Marken  är  högland,  jordarten  blandad 
samt  till  åkerbruk  ej  särdeles  tjenlig; 

varutransporter  utgöra  en  af  binäringarne. 
Taxeringsvärdet  är  624,400  rdr,  hvaraf 

34,000  rdr  för  qvarnar  och  Öhnafors  ma- 
nufaktursmedja. Folkmängden,  år  1863: 

1,184,    hade    1865    nedgått  till  1,012. 
—  Kyrkan  är  sedan  1797  sammanbyggd 
med    Naglums,    under    namn  af  Gustaf 
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Adolfs.  Socknen  har  fordom  varit  mo- 
derförsamling; en  af  dess  kyrkoherdar, 

Sveuo  Jon*,  var  fader  till  häradshöfd. 
Johan  Wasseuius,  adlad  Lagermarck,  och 
till  komministern  Torsten  Wassenius,hvars 
minne  ännu  lefver  bland  allmogen  förvärm 
gudsfruktan;  han  sysselsatte  sig  äfven 
med  archeologiska  och  statistiska  studier; 
se  vidare  om  denna  slSgt  art.  Mankärr. 
Folkundervisningen  uppfyller  ej  behofvet. 
Märkligaste  fornminnena  äro  leTnningar 
efter  fordna  staden  Brette,  V.i  mil  söder 

om  Wenersborg.  Största  godsen  äro 
Hede,  1  skatte,  1  frälse;  Öhn,  Vo  nitl 
frälse,  med  qvarnar  om  6  par  stenar, 

tvåramig  såg  och  manufakturverk;  — 
^4  skatte  Wassände,  med  V/g  Östnoret 
och  \l  mtl  Lockered,  med  tegelbruk. 
Prestgård,  V',  mtl.  —  Botered  och  Lunne- 
dalen,  byar  med  välbyggda  gårdar;  V4 

frälse  Hästängen  lyder  under  Onsjö  sä- 
teri; Kasen,  utjord,  med  tegelbruk,  tillhör 

staden.  —  Adress:  Weuersborg. 

Watebo,  bergsmanshytta  i  By  soc- 
ken och  Dalarne,  med  en  årlig  tillverk- 

ning af  omkring  573  centner  stångjern; 
malmen  köpesmest  från  Norbergs  grufvor, 
dit  man  räknar  4  mil. 

Wattholma,  stångjernsbruk  med  landt- 
egendom  uti  Lena  socken,  Norunda  hä- 

rad och  Uppsala  län,  iVg  mil  från  Upp- 
sala, 2  mil  från  Danneraora,  på  båda 

sidor  om  Fyrisån  och  nära  kyrkan.  Bruket, 
som  af  Tham  uppgifves  vara  anlagdt 

redan  på  1400-talet  på  Trollbo  hemmans 
grund  längre  upp  i  ån,  flyttades  1638 
till  sin  nuvarande  plats  och  ombyggdes 

1726,  hvarefter  det  bestätt  af  en  vallon- 
hammare  och  2  härdar  med  1,400  skU. 

stångjernssmide  af  eget  tackjern,  förut 
från  egen  masugn  först  på  Kongstomta 
frälsegrund,  1  mil  från  Dannemora,  och 
sedan  1670  på  Trollbo  (%  mtl)  säteris 
grund,  nu  från  Länna  i  Allraunge  af 
Stockholms  län;  i  sednare  tiden,  då 

smidesrätten  varit  oinskränkt,  har  till- 
verkningen uppgått  i  medeltal  till  6,010 

centner  stångjern.  Gården  namnes  re- 
dan 1316  jemte  flera  andra  och  anses 

tillhört  från  1400-  till  medlet  af  1700- 
talet  slägten  Bjelke,  egare  till  Salesta  i 
Tensta  socken;  derpå  har  godset  tillhört 
grefve  Brahe  och  eges  nu  (1866)  af  dennes 
arfv.  med  baron  F.  v.  Essen  till  disponent 

Landtegendomen  utgöres  af4lV8nall,  der- 

af  hufvudgården  Wattholma,  3  mtl  fr.- 
säteri,  3  mtl  rå  och  rör,  Vo  rntl  frälse 

samt  af  underlydande  lO^/g  mtl  inom 
socknen,  '/o  ™tl  llisby  i  Wiksta  och  c:a 
15  mtl,  deribland  Salsta  gård,  uti  Tensta 
socken,  QVo  rntl,  deribland  säteriet  Arby 

i  Rasbo-Kils  socken;  till  godset  höra  vi- 
dare qvarn  för  4  par  stenar,  såg  med  2 

ramar,  Salsta  grufvor;  det  hela  taxera- 
des 1863  till  540,000  rdr  rmt,  hvaraf 

70,000  rdr  för  verk,  det  öfriga  för  landt- 

egendomen, hvaraf  c:a  ll'*/^  mtl  voro 
under  eget  bru^,  resten  med  40  brukare; 
folkmängden  uppgafs  1862  till  c:a  330 
personer.  —  Ärliga  kolåtgången  upp- 

gifves till  c:a  3,000  läster;  stångjernet 
föres  2  mil  land  väg  till  Uppsala  och 

derifrån  sjöväg  till'  Stockholm  samt  vi- 
dare till  England.  Godset  har  särskild 

skola. 

Wattrång,  by  uti  Harm  ångers  soc- 
ken af  Norra  Helsingland  och  Gefleborgs 

län,  5  mtl  11  öresl.  3  pgl.;  areal  2,145 

tid,  deraf  1,749  skog,  156  inrösnings- 
jord;  utsädet  34  t:r,  24  t:r  potates,- 
150  inbyggare;  på  egorna  4  båtsmans- 

torp, 2  backstugor,  10  lägenheter.  Här- 
ifrån utgick  adliga  ätten  Wattrang,  hvars 

stamfader,  Johan  och  Zacharias,  födda 
åren  1619  och  20,  härstammade  i  4:de 

led  från  Lars  Jönsson,  som  var  krono- 
länsman och  bodde  i  denna  by,  f  1550. 

Presidenten  Johan  Wattrang,  död  1723, 
skildras  af  G.  Lithou  såsom  i  besittning 
af  stor  vältalighet,  med  gudsfruktan  till 
underlag  för  sin  juridik,  så  att  han  dömde 

oförskräckt,  obeveklig  för  guld  eller  smek- 
hets  böner;  hans  maka  var  den  berömda 
målarinnan  Anna  Maria  Ehrenstrahl. 

Äfven  hans  broder,  amiralen  Gust.  W — g, 
utmärkte  sig  genom  flera  tapperhetsprof, 
såsom  vid  Hangö  udde,  der  väl  den 

tappre  Ehrensköld  blef  tillfångatagen  af 
czar  Peter,  men  der  Wattrang  lyckades 
förhindra  czarens  tillärnade  landstigning 

på  svenska  kusten. 
Waxholm,  en  liten  sjöstad  i  Stock- 

holms län  och  Wermdö  skeppslag,  är 

belägen  på  östra  ändan  af  Waxön  (se 
den  art.),  vid  inloppet  till  Stockholm; 

dit  räknas  2'/2  ™il  sjöväg  och  något 
öfver  4  mil  landväg.  Är  1558,  9  år 
efter  att  konung  Gustaf  I  börjat  befästa 
härvarande  inlopp,  inköptes  för  kronan 
2:ne  gårdar  å  Waxön,  Norra  och  Södra 
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Waxö,  från  Rydboholmsgotlset,  och  en 

köping  grundades,  hvars  första  behyg- 
gare  voro  några  fiskare,  hvilka  njöto 
frihet  frän  all  skatt,  under  vilkor  att 

hålla  hus  och  spisning  för  det  i  gar- 
nison liggande  manskapet  m.  ra.  Stads- 

privilegier skola  erhållits  1652  på  förord 
af  Maria  Eleonora,  hvarföre  ock  den  nya 
staden  först  uppkallades  efter  henne  till 
Mariest.ad,  men  tick  sedan  sitt  iiuv.  namn 
efter  den  närbelägna  fästningen  (se  den 
art.)  Ännu  1734  benämnes  dock  Waxholra 
köping,, och  dess  justitiarie  upptages  bland 
städernas  borgmästare.  Från  1844  har 
den  begagnat  rättighet  att  välja  ombud 
till  riksdagarna,  vid  hvilka  den  intager 

83:dje  rummet  och  räknas  till  5:te  klas- 
sens städer.  Gårdarnas  och  hustomternas 

antal  har  stigit  från  170  år  1818  till 

252  år  1864  (i  Ritters  Lexikon  upp- 
gifves  endast  146),  deribland  den  förniira- 
ligaste  är  Kyrlan,  ursprungligen  byggd 
af  trä  på  riksdrotset,  grefve  Pehr  Brahe 
d.  y:s  bekostnad,  sedermera  ombyggd  af 

sten,  100  fot  lång,  50  fot  bred;  al- 
tartaflan  anses  vara  en  kopia  af  neder- 

ländskt arbete,  orgel  finnes;  tvenne  ring- 
klockor hänga  uti  trästapel  på  kyrko- 

gården. Med  garnisonsförsamlingeu  utgör 

staden  sedan  1635  ett  konsistorielt  pa- 
storat. Andra  byggnaden  af  sten  är  f.  d. 

tullhuset,  en  privat  egendom;  de  öfriga 

äro  af  trä.  Af  de  publika  må  vidare  nära- 
nas Rådhuset,  2  våningar  högt,  skolhuset 

för  vanlig  folkskola.  Förnämsta  gatorna 

äro  Stora  Hamn-  och  Riddaregatorna. 
Fyra  små  hamnar  omgifva  staden,  som 
intager  en  egorymd  af  mer  än  30  tid; 
jordegorna  uppgifvas  till  36  tid  åker, 

14^'^  äng,  224  tid  skog  och  betesmark 
(517  tid,  enligt  Hahrs  stat.  tabell,  se 
art.  Waxön).  Invånarne,  hvilkas  antal  år 

1762  var  omkring  600  och  1866  upp- 
gick till  något  öfver  1,000,  deraf  8 

handlande  och  16  handtverkare  (för  år 

1855  uppgifvas  11  handlande,  29  handt- 
verkare), lefva  hufvudsakligen  af  fiske, 

vedhandel,  åkerbruk  och  fraktfart  med 
14  öppna  jakter  om  226  läster.  Hela 
fastighetsvärdet  år  1863  var  373,600 
rdr  rrat,  deraf  27,400  rdr  för  jordbruk; 
i  statsbidrag  erlades  5,958  rdr,  hvaraf 

1,200  i  bevillning.  Här  är  optisk  tele- 
graf, i  stadens  norra  del  badinrättning 

för  gyttje-,  salt-,  malt-  och  ångbad,  som 

i  sednare  åren  blifvit  betydligt  utvidgad 
och  förbättrad  samt  flitigt  besökt  af  från 

hufvudstadens  qvalm  hit  under  högsom- 
maren flyktande  stadsboer.  Staden  förer 

i  sitt  sigill,  sedan    1690,  en  fästning. 
Waxholms  fästning,  anlagd  på  en 

holme  mellan  Waxön  och  Rindön  invid 
staden,  beherrskar  så  väl  sundet  emot 

Rindön,  som  det  längre  mot  norr  be- 
lägna Kodjiipet.  Begynnelsen  till  fäst- 

ningen gjordes  af  konung  Gustaf  I,  sora 
år  1549  lät,  för  att  försvara  inloppet 
till  Stockholm,  anlägga  här  ett  torn  af 
gråsten,  med  10  alnars  tjocka  murar. 
En  del  af  fästningsverken  ligger  på  Wax- 
liolraslandet  med  så  låga  batterier,  att 

de  kunna  bestryka  vattenl)rynet,  och  sun- 

det stänges  med  bommar  och  kedjor.  *) 
Sedan  1833  äro  betydliga  förbättringar 
i  dess  befästning  gjorda  genom  de  å 
Rindön  förlagda  pionierkornpagnierna; 

deribland  en  byggnad  af  gråsten  rundtora- 
kring  ön,  så  att  Waxholm  uppstigit  till  en 

fästning  af  första  rangen. —  Tvenne  histo- 
riska tilldragelser,  timade  pä  denna  fäst- 
ning, må  omnämnas.  Den  ena  är  mötet  mel- 

lan hertig  Johan  med  gemål  och  Göran 

Person,  som  öfverföll  hertigen  med  miss- 
firraliga  uttryck  och  erhöll  af  hans  geniåt, 
på  anbudet  om  furstligt  underhåll,  till 
svar,  i  det  hon  uppvisade  vigselringen, 
hvaruti  stodo  orden:  wXemo  nisi  mors» 

(ingen  utom  döden),  »dervid  vill  jag  för- 
blifva».  Den  andra  tilldragelsen  var  då 
Christian  lY  plötsligen  infann  sig  här 

med  sin  flotta  och  började  beskjuta  fäst- 
ningen, som  dock  försvarades  tappert  af 

kommendanten  Mårten  Krakou,  tills  kon. 

Gustaf  II  Adolf  sjelf  hann  hit  från  Små- 
land, då  Christian  måste  återvända  hem 

med  oförrättadt  ärende.  Vid  denna  be- 

lägring blef  platsens  betydenhet  än  ytter- 
ligare bemärkt.  —  Bland  kommendanter 

å  fästningen  förtjenar  vidare  nämnas  den 
tappre  Didrik  Blom,  adlad  Blomkreutz, 
död   1751. 

Waxäng,  ett  hälft  mtl  skatte,  belä- 
get i  Thoresunds  socken  af  Selebo  härad 

och  Nyköpings  län,  iV/^  mil  från  Streng- 
näs,  vid  stora  segelleden,  utgör  med  '/^ 
mtl  Jätteberara  en  esfendom,   som  1863 

*)  En  beskrifiiincc  på  kedjebommariia  öfver  4 
särskilda  sund,  med  tillsammans  536  alnars 

bredd,  uppfunna  af  Polhein,  är  intagen  i  Wet.- 
Akad.  Handl.  är  1753.  sid.  49. 
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tillhörde  kapt.,  riddaren  af  Svärdsorden 
Fr.  A.  Tersmeden;  utom  under  socknens 

artikel  omuäranda  egare  förtjenar  nära- 
nas kamererareu  Cederblad  på  1830- 

talet,  hvilken  mycket  förbättrade  gården 
genom  odlingar.  Egendomen  eger  uti 
sitt  fördelaktiga  läge,  med  utsigt  öfver 
segelleden  och  en  stor  del  af  Selaön,  en 
stor  del  af  sitt  värde,  ty  jordmånen  är 
ovanligt  stenbunden,  och  af  den  för  icke 
länge  sedan  ganska  betydliga  skogen 
återstå  nu  endast  några  leraniugar. 

Waxön,  vid  inloppet  till  Stockholm, 

med  dera  belägna  Waxhobns  stad,  Wax- 
hotms  fästning  samt  Rindö  udde,  som 
utgöra  ett  särskildt,  kronan  tillhörigt 
territorium,  innehåller  följande  areal: 
Klippan,  dera  Waiholms  fästning?      .     ,,    7  .    i t     1  ■•  /'       *^   tlil      /    Kl)!. 

ar  belageu   \  ' 
Kronans  andel  af  Riodön  (Rindö(   .^^ 

ud.le)  .   ^   o»    » 
Washolnis  stads  tomter  och  öppna)    .  ,         n.» 

platser   i 
Waiön  inneh.  åker   49  tid  4  kpl. 
a  I)        äng    19  u  16    u 

skogs-    och   betes- J.)„,         »  .>-.>        *)7 
mark  lemle  vägar»   •'  ■'  S:ma  39:'  tid. 

Vatten    häronikiing   efter    den    antag;ia?oq,    ., 
rågången   3 

Weberöd,  socken  i  Torna  härad  af 
Malmöhus  län,  2  mil  o.  s.  o.  från  Lund, 

omfattar  8,051  tid  =  45,102  qv.-ref, 

fördelade  på  9^/4  mtl  skatte,  2Vg  krono, 
TVe  frälse  och  bebodda  af  1,480  inbyg- 

gare. Åkern  är  sandig,  men  likväl  frukt- 
bar; mycket  hö  inhöstas.  All  fast  egen- 
dom taxerades  1863  till  1,120,500  rdr. 

Socknen  är  annex  till  Wombs  pastorat; 
mellan  kyrkorna  räknas  %  mil.  Ett 
vackert  föredöme  i  trädgårdsodling  är 
på  sednare  åren  gifvet  af  skolläraren  vid 
Dörröds  skola.  Han  har  nämligen  under 
15  års  tid  på  egen  bekostnad  uppbrutit 

en  oländig  jordbit  och  der  anlagt  träd- 
gård, som  år  1863  innehöll  46  bärande 

fruktträd,  219  fruktbärande  bärbuskar, 
44  skyddsträd,  240  fot  häckar.  Afven 
skolbarnen  undervisas  af  honom  i  träd- 

gårdsskötsel på  ett  förtjenslfullt  sätt.  — 
Byar  och  hemman:  Dörröd,  Grönland, 

Weberöd,  SVg  skatte,  2V8  krono.  — 
Påhult,  Qvarnbrödda  och  Tostorp.  — 
Husagården  lyder  under  Björnstorps  sä- 

teri. —  Adress:  Lund. 
Weckholm,  socken  i  Trögds  härad 

af  Uppsala  län,  utgör  med  Thorsvi  och 

Kungs-Huaby  ett  regalt  pastorat  af  l:8ta 

klassen  inom  Uppsala  stift,  med  95V4 
mtl  och  en  folkmängd  af  2,140  inbyggare. 
—  Weckholm,  modersocken,  2  mil  från 
Enköping,  omfattar  en  areal  af  9,766 
tid  eller  54,689  qvadratref  mark  och 
0,308  qvadratrail  vatten,  eller  tillsammans 

92,248  qvadratref,  fördelade  på  57'/, 

mtl,  deraf  38  V^  skatte,  A^,'^  krono  och 
4V8  frälse,  med  1,240  inbyggare.  — 
Socknen,  som  i  öster  gränsar  till  Norra 

Björkfjärden,  består  till  större  delen  af 
skoglösa  slätter,  afbrutna  af  bergbackar 
och  skogsdungar;  sydöstra  hörnet,  som 
skjuter  ut  i  en  udde  i  sjön,  upptages 

mestadels  af  skogsmark  och  sidlända  kär- 
riga  trakter.  Några  holmar  ligga  utefter 

kusten.  Åkerjorden  upptager  19,591  qva- 
dratref. Tax. -värdet  är  930,240  rdr  rmt. 

Ett  fattighospital  är  grundadt  af  grefve 
Magnus  Gabr.  de  la  Gardie,  inrymmande 
13  hjon;  en  sockenskola  finnes.  Kyrkan, 
som  ligger  2  mil  från  Enköping,  5V4 

mil  från  Uppsala,  är  byggd  pä  1300- 
talet  af  gråsten  i  götisk  stil,  men  lärer, 
enligt  A.  A.  Afzelius,  vara  återuppförd 
af  Magn.  Gabr.  de  la  Gardie  till  minne 
af  haus  fader  Jacob  och  moder  Ebba 

Brahe,  som  bland  andra  hvila  i  graf- 
choret  i  förra  de  la  Gardieska,  numer 
från  1753  Bromanska  grafven,  samt  till 
minne  af  att  hans  barndomshem.  Ek- 
holmen,  var  der  beläget;  hon  är  flera 

gånger  tillbyggd  och  reparerad,  sednast 
1837.  I  nämnda  grafchor  finnes  ett 
stamträd  i  marmor  för  Jacob  de  la  Gar- 

die, en  hjelte,  som  kunnat  tillbjuda  sin 
konungs  son  ett  kejsardöme  och  lagt 
rika  och  stora  landskap  under  Sveriges 

krona.  Kyrkans  orgelverk  och  predik- 
stol skola  vara  krigsbyten  från  Kyssland; 

altartaflan  är  ett  utmärkt  arbete  i  trä- 
snideri,  ochenchorbänk  finnes,  prydd  med 
träsniderier  och  ornamenter,  innehållande 

7  sittplatser,  öfver  hvilka  äro  på  sköldar 

anbragta  lika  många  adliga  vapen,  så- 
som Sturevapnet,  Trolleska,  Bondeska, 

Gumsehufvudska,  m.  fl.,  samt  framför 

sittplatserna  med  de  vackraste  gafvel- 
stycken,  hvaraf  må  nämnas  den  östras 

anmärkningsvärda  Johannisbild,  både  al- 
tartaflan och  chorbäukeii  lära  blifvit  skänkta 

af  ärkebiskop  Trolle.  A  kyrkogården  står 
ett  jernkors,  hvarom  är  följande  sägen: 

Kn  gudfruktig  man,  vid  namu  Melchior,  var 
för  vid  pnss  MW  är  sedan  pablor  i  Wec.UioJu). 
Han  vandrade  dagligen  hvarje  afton,  forruu  han 
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gick  till  hvila,  upp  i  kyrkan,  ehvad  Srslid  och 
viiderlek  det  var,  och  jijorde  vid  altaret  sin  bön. 
Hustrun,  som  ansng  denna  andakt  öfverflödig, 
sade  en  afton  till  en  husets  driinjj:  »Kiira  Lasse, 
om  du  vill  utkläda  die  som  ett  spökeiso  och 
ställa  dig  i  j^.nnjfstigen  för  far  på  kyrkogarden 
och  skrämma  honom,  niir  han  gar  ur  kyrkan  i 

afton,  så  skall  du  få  ett  slup  öl.»  —  Drängen 
verkställde  matmoderns  befallning  och  stod  om 

aftonen  med  ett  hvitt  lakan  omkring  sig  i  Mel- 
chiors  väg.  Den  fromma  jjrestcn  beg^nte  da  att 
bedja,  och,  som  tian  bad,  började  drängen  att 
sjunka  ned  i  jorden.  När  jircsten  tilisporde 
honom  hvem  han  var,  svarade  han  intet.  Då 

begynte  preslen  äter  att  bedja;  men,  nedsjunken 
till  midjan,  ropade  drängen  sitt  namn.  "Det  är 
nu  för  sent»,  sade  presten ;  och  den  olycklige 
försvann  i  jorden.  Folket  uppreste  korset  öfver 
honom  vid  gångstigen,  der  det  ännu  i  dag  står. 

—  Bland  kyrkoherdar  må  näimias:  Eric 
Hvit  i  medlet  af  1500-talet,  som  för- 

bytte namnet  till  Leukovius,  taget  af 
grekiska  ordet  Xevxoc,  som  betyder  hvit, 
hvarför  han  ofta  bryddes  för  detta  namn, 

eftersom  han  hade  ovanligt  mörk  hår- 
och  skiiggväxt;  han  efterträddes  i  em- 
betet  af  son  och  sonson.  —  Alexander 
Seton,  som  varit  egentliga  hufvudorsakeii, 

att  Svenska  Diploraatorium  någonsin  be- 
gynts och  som  i  denna  socken  pä  ett 

upprörande  sätt  slutade  sin  oblida  lefnad, 
torde  ej  heller  här  böra  förbigtts  att 
namngifvas,  under  det  vi  om  honom 
meddela  följande  efter  Biogr.  Lexikon: 
Seton,  som  efter  18  års  fångenskap  på 
Bedlams  dårhus  i  England  och  återvunnet 
förnuftigt  bruk  af  sina  sinnen,  likväl  ej 
fått  del  af  arfvet,  som  honom  med  rätta 

tillkom  efter  fadern,  köpte  sig  '/^  hem- 
man med  en  usel  koja  lill  åbyggnad  i 

denna  socken,  nära  der  den  yngre  bro- 
dern bebodde  en  f.  d.  kungaboning  (Ekol- 

sund  i  Husby-Sjutolft  socken),  med  2:ne 
lika  inredda  och  stora  slott  å  ett  gods, 

minst  gifvande  20,000  rdr  i  årlig  in- 
komst. i)å  Alexander  S.  skulle  ro  i 

Sept.  1828  i  en  ökstock  att  köpa  sig 

bräder  till  sin  kojas  reparation,  öfver- 
fölls  han  af  en  storm,  som  kastade  ho- 

nom upp  på  en  obebodd  strand,  der  han 
måste  vid  64  års  ålder  tillbringa  natten 
i  en  skog  under  bar  himmel.  Derpå 
följde  en  frossa.  En  prest  förde  då  till 
hans  dödssäng  brodern,  doktor  Patrik, 
som  ej  velat  ingå  på  Alexanders  billiga 

anbud  om  arfsdelning,  men  han  emot- 
togs  dock  med  vänligt  handslag  af  den 
då  redan  mållösa  Alexander.  Att  hans 

testaroentariska  dispositioner  af  betydliga 
VII. 

summor  till  fortsättningen  af  Diploma- 
torium  och  utgifvande  af  sednare  hand- 

lingar i  Svenska  Historien  ej  blefvo 
honorerade  af  arfvingen,  som  ansågs  af 
alla  sina  bekanta  såsom  en  alltigenom 

stenhård  prosa,  behöfver  väl  knappt  om- 
nämnas. 

Förnämsta  gåi  den  är  Ekholmen,  upp- 

tagande ined  underlydande  öfver  '/j  af 
socknens  taxeringsvärde.  Vidare  må  näm- 

nas Hedsta  3  skatte;  Kynye  2  frälse; 

Sundby  2'/.^  skatte,  iS'^  frälse;  Wäp- 
peby ;  Segla;  Bosta,  m.  fl.,  samt  Prest- 
gården,  l'7g  krono,  hvartill  hör  egor  i 
Flasta,  Vestra  Wäppeby  och  Segla  samt 
3:ne  holmar  i  Thorsvi  socken  och  äng 

i  Lots  socken.  Koinmin.-bost.,  ̂ /j  mtl. 
—  Adress:   Enköping. 

Weckol,  ett  frälse-säteri  af  ̂ 4  '"t^ 
uti  Bond-Arnö  socken  af  Trögds  härad 
och  Uppsala  län,  på  Oknön,  med  eu 
egorymd  af  1,502  qvadratref,  deraf2l8 
åker,  1,097  skogbeväxt  mark;  har  jemte 

på  samma  ö  belägna  Marby  på  1600- 
talet  tillhört  Johan  Skytte;  reducerades; 
lydde  under  Grönsö  omkring  år  1740, 
under  Haga  i  Svinngarn  åren  1849  och 
1863. 

Weda,  med  underlydande  Baggebol, 

en  egendom  om  if'^  mtl  frälse,  '/o  skatte, 
i  Lästringe  socken  af  Rönö  härad  i  Ny- 

köpings län,  omkring  2%  mil  från  Ny- 
köping, är  redan  omnämnd  under  sock- 

nens artikel:  här  må  tilläggas,  att  den 

enligt  uppgift  omfattar  en  skogsareal  af 
526  tid;  årliga  utsädet  utgör  54  t:r  af 
åtskilliga  sädesslag  samt  20  t:r  potates. 
Nuvarande  egaren  är  brukspatron  P.  O. 
Jensson;  tax.-värdet  100,000  rdr. 

We,  Norra  och  Södra  (i  1825  års 
jordebok  skrifves  Wee  och  Wje,  men  i 
äldre  We),  tvenne  hemman  i  Wäsehärads 
socken,  Wäse  härad  och  Carlstads  län, 
af  1  mtl  skatte  och  1  mtl  krono,  som 

fordom  legat  under  Warnhems  kloster; 
sedau  1680-talet  är  sistnämnda  anslaget 

till  kronofogde-boställe  inom  Östra  Syss- 
lets fögderi. 

Wedbacka,  gård  uti  Eödbo  socken, 
Vestra  Hisings  härad,  Göteborgs  och 
Bohus  län,  invid  färjestaden  till  Kongelf, 

af  Vi6  i"tl  skatte,  som  är  väl  bebygdt 
till  gästgifveri,  hvarifrån  skjuts  erhålles 

till  Tjufkilslmfvud  i  n.  v.  1%  mil,  Kyr- 
keby  1%  d:o  och  Agnesberg  1  d:o,  lik- 33 
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väl  sker  raerändels  ombyte  af  hästar  uti 
förutnämnda  stad ;  se  vidare  under  art. 
Rödbo. 

Wedbjörbyn,  säteri  pu  Dal,  se  Wed- 
byholra. 

Wedbo,  fögderi  i  Elfsborgs  län,  om- 
fattande Wedl)o  och  Tössbo  härader,  med 

420%  mtl  och  en  folkmängd  af  38,880 
personer,  utgör  Norra  Dals  domsaga. 

Wedbo,  härad  i  Elfsborgs  län,  pa 

Dal,  gränsar  i  söder  till  Walbo  och  Nor- 
dal,  i  vester  till  Bohus  län  och  Norge, 
i  norr  till  Wärmland,  i  öster  till  Tössbo 
och  Nordal;  innefattar  på  en  yta  af 
314,282  tid  fast  land,  hvaraf  21,553 
tid  odlad  jord  och  33,046  tid  naturlig 
äng,  14  hela  samt  delar  af  3  socknar 

(se  tab  till  Elfsborgs  län),  med  276 '/jg 
mtl  (275^'jfi  enliijt  mantalslängden),  be- 

bodda 1845  af  18,909  och  1866  af 

omkring  26,940  personer;  vattendragen 

upptaga  dessutom    l,sis  qv.-mil. 
Häradet,  till  större  delen  en  fjell- 

bygd,  med  söderut  löpande  refvor  af 
Seveberget,  är  det  största  och  skogrikaste, 
men  tillika  till  jorden  det  magraste  på 

Dal,  dock  har  i  sednare  aren  uppod- 
lingar bedrifvits  så,  att  icke  obetydliga 

qvantiteter  säd  kunnat  säljas  i  stället 

att  för  35  å  40  år  sedan  mycket  spann- 
mål måst  uppköpas.  Råg  och  hafra 

odlas  mest.  Cirkulationsbruket  är  allmänt 

antaget;  trädesjordens  förseende  med 

öppna  diken  företages  med  ifvcr;  men  för- 
söken med  guano  ha  ej  haft  önskad  fram- 
gång. En  af  de  förnämsta  binäringarne  är 

ylleväfnad,  under  sednare  åren  har  äf- 
ven  skogsafverkningen  lemnat  en  betydlig 

inkomst.  Boskapsskötseln  synes  vara  rå- 
dande i  större  delen  af  häradet.  I  äldsta 

tider  var  namnet  Markir,  Wear  omkring 
1100,  Weebo  1220  och  Wtebo  1287. 
Häradet  är  indelt  i  2:ne  länsmansdi- 

strikt, med  tingsställe  vid  Alltorp.  Märk- 
ligaste ställena  äro  Billingsforss  masugn, 

Katrineholms  och  Loviseholms  jernbruk 

och  Dingelviks  säteri;  — från  forntiden 
märkes  Högsbynäs  i  Tissleskogs  socken, 

der  en  konung  skall  haft  sitt  säte.  Säg- 
ner och  fornlemningar  synas  häntyda  på 

en  äldre,  härstädes  bosatt  folkstara,  än 
den  nuvarande. 

Wedbo,  Norra-  härad  i  nordöstra 
hörnet  af  Jönköpings  län,  begränsadt  i 
norr  och  öster  af  Östergötland,   i    söder 

af  Södra  Wedbo.  i  sydvest  af  Tveta  och 
i  vester  af    VVista    härad.     Tillsammans 

med  Södra  Wedbo   utgör  det  andra  fög- 
deriet  af  Jönköpings  län.     Namnet  här- 
ledes  tydligen  frän  det  gamla  ordet  ved 
=  skog,  således  Skogsbo,  emedan  landet 
vid    dess    inkräktande    af   åkerbrukande 

folk    var    uppfyldt   af  skogar.     En  åter- 
stod   häraf    är    ännu  på   norra  gränsen, 

skogen   Holaveden,  nu  en  allmänning  för 

detta    och    Göstrings    härad  i  Östergöt- 
land. Huru  denna  skog  förminskas,   kan 

slutas  deraf,  att  vid    uppmätning  under 
lörra  århundradet  befanns  Smålandsande- 
len   utgöra   5,000  tunnl.   och   nu  återstå 
2,400  tid.     I  häradets  norligaste    hörn, 
der  landsvägen   till    Jönköping  går  från 

Stockholm,    ligger    den    s.    k.    »Kungs- 
backen»,   hvarest    Småländingarne    alltid 

mötte  konungen   under   eriksgatan;    hä- 
radets nordvestligaste  hörn.    som  träffar 

Östergötland  och   Wista   härad,  är  endast 

^3   mil  aflägset  från  Wettern.   Gränserna 
mot  häradena  i  Småland    utgöras    i  all- 

mänhet af    bergsträckningar   eller  sjöar; 
gränsen   mot  Östergötland    är   sydligast, 

sjön    V.  Lägaren,  till    en  längd  af  l^/^ 
mil  och   nordostligt,  sjön  Sömmen,    nära 
2    mil;    deremellan    smärre    vattendrag, 

som    utfalla  i  dessa    sjöar.     Bergsträck- 
ningarne  på  gränserna  utbreda  sig  inåt 
landet  i  smärre  kullar  och  åsar,  ofta  af- 
skurna  af  sjöar  och  vattendrag.  Bergen, 
som   nästan   alltid   äro  täckta  af  ett  löst 

jordlager,   bestå   hufvudsakligen  af  granit, 

stundom  rödaktig;  vid  Säby  finnes  por- 
fyr,  vid  Marbäck   hvit  qvarts;    vid  Bre- 

destad i  söder  är  ett    berg  af  grönsten, 

genomskuret  af  hornblendsblandad  skifrig 
qvarts;  i  två    berg    vid    Hörningstorp   i 

Säby   har  man    funnit    guld   och  silfver- 
malm.     Jordmånen   är  i  allmänhet  god, 

ehuru  stenbunden;  i  sydvest  träffas  sand- 
mo     och    mindre    goda  inegor.     I  syd- 
vestra    hörnet,    der    häradet    stöter    till 
sjön  Ylen,  inkommer  från  Tveta  StoråHf 
flyter  i  flera    bugter    mot    nordost    oct 
infaller  der  i  Sömmen,   sedan   den   upp- 

tagit de  flesta  vattendrag   inom  häradet 
—  från   norr  sjön  Noens  utfallsä,  hvilken 
upptager  vattnet  från  Wenstern,  Loren, 
Ören  tn.  fl.  —  och  fortsätter  sitt  lopp  un- 

der   namn    af  Svartån,   till    hvilken  ar- 
tikel   hänvisas.       Hela     Svartådalen     är 

ganska  bördig,    ehuru    ofta   närmast  ån 
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uppfylld  af  raadvallar.  —  I  afseende 
på  den  natur,  detta  härad  har  att  er- 

bjuda, torde  få  anföras  hvad  Orvar  Odd 
yttrar  härom  i  sina  Nya  Kinesiska  bref: 
uDet  erbjuder  åtskilliga  punkter,  efter 
hvilkas  make  man  far  leta  vidt  och  bredt. 

Der  finnas  utsigter,  som  gränsa  till  det 
otroliga.  Motiverna  i  dessa  taflor  äro: 
skogar,  sjöar,  åar,  bäckar,  nyodlingar, 
herregårdar  och  landtliga  bygder,  som 
framskymta  utur  skuggpartierna,  allt  på 
ett  sätt,  som  icke  blott  sysselsätter,  utan 
äfven   öfverraskar  betraktareiiw. 

Häradets  areal  är  omkring  10  qva- 
dratmil,  hvaraf  iVo  qvadratmil  vatten. 
Antalet  inbyggare  steg  1865  till  17,803, 
emot  12,970  år  1805.  Socknarne  äro 

11  (se  tab.  till  Jönköpings  län).  Hem- 
mantalet är  492^'c,  hvaraf  182'  ,g  skatte, 

49'/, 5  krouo,  261  ̂ ,45  frälse.  Tingstället 
är  vid  Hullaryds  gästgifvaregård  i  Lom- 
maryd  socken.  —  Häradsvapnet  är  ett 
träd. 

Wedbo,  Norra-,  kontrakt  i  Linköpings 
stift,  innefattar  häradets  socknar,  förenade 

till  8  pastorater,  utom  Trehörua  skate, 
som  tillliör  Trehörna  församling  i  Öster- 

götland. Alla  pastoraterna  äro  regala, 

med  undantag  af  Marbäck,  som  är  pa- 
tronelt  och   Linderäs  konsistorielt. 

Wedbo,  Södra-,  härad  i  Jönköpings 
län,  begränsadt  i  norr  af  Norra  Wedbo, 
samt  Ydre  härad  af  Östergötlands  län, 

i  öster  af  Sevedes  och  Aspelands  hära- 
der i  Kalmar  län,  i  söder  af  Östra  härad 

och  i  vester  af  Tveta  härad.  Största 

längden  är  från  nordvest  till  sydost  nära 

6  mil:  bredden  1%  till  2',  o' mil;  yt- innehållet uppgifves  till  13,125  qv.-mil, 
hvaraf  dock  nära  2^o  qvadr.-mil  utgöra 
vatten.  Tillsammans  med  N:a  Wedbo 

utgör  detta  härad  Jönköpings  läns  2:a 

fögderi  och  domsaga,  i  ecklesiastikt  hän- 
seende ensamt  ett  kontrakt  af  Linköpings 

stift.  Hela  häradet  inneslutes  mot  sydost, 
söder  och  sydvest  af  en  hög  bergskedja, 
på  nordöstra  gränsen  skiljer  en  annan 

bergsträckning  detsamma  från  Östergöt- 

land. I  nordvest  mot  Norra  "\Tedbo 
träffas  den  mest  högläuda  bygden,  och 
härifrån  sluttar  landet  i  allmänhet  mot 

sydost,  öfverallt  uppfyldt  af  höjder,  djupt 
liggande  sjöar,  kärr  och  sandmoar.  De 
talrika  sumptrakterna  hafva  visserligen 

icke   stor  utsträckning,  men  mycken   be- 

nägenhet att  alstra  frost  omkring  sig, 
så  att  man  äfven  efter  den  varmaste 
sommardag  i  dalarne  om  natten  erfar 

en  verklig  vinterkyla,  under  det  som- 
marvärmen fortfar  oförminskad  på  bergen. 

I  seduare  tider  har  dock  det  onda  på 
flera  ställen  förminskats  genom  utdik- 
ningar.  Likväl  saknas  icke  ganska  bör- 

diga orter,  och  de  merändels  höga  bergen 
äro  betäckta  med  lös  jord,  oftast  af  god 
beskaffenhet.  Hufvudnäringar  äro  lin- 

odling, linneväfnad  och  boskapsskötsel, 
jemte  åkerbruk.  Skogarne  hafva  alltid 
varit  vanvårdade;  en  ringa  inkomst  af 
dem  har  vunnits  genom  leveranser  till 
Bruzaholms  bruk  och  ett  par  smärre 
manufakturverk.  Hvad  som  för  öfrigt 
icke  användes  till  eget  behof  får  ruttna 
ned.  Hufvudsakligen  bestå  skogarne  af 
gran  och  fur.  Dessutom  finnas  björk, 
ek,  sälg,  asp,  rönn,  al,  lind  och  lönn; 
sparsammare  bok  och  alm.  Intet  raalra- 
föraude  berg  finnes,  så  vidt  man  vet, 
men  deremot  träffas  icke  obetydligt  sjö- 
och  myrmalm.  —  Häradets  förnämsta 
vattendrag  äro:  Svartån,  som  har  sin 

källa  i  sydvest  ur  Svartekälla  på  Esk- 
hults  egor  i  Solberga  socken.  Den  är 
från  början  ganska  vattenrik,  afflyter  mot 
norr,  bildar  Sjunneryds-,  Johannesbergs-, 
Flisby-  och  Aneby-sjöarne,  den  sistn.  på 
gränsen  mot  Norra  Wedbo,  och  fort- 

sätter derefter  sitt  lopp  inom  nämnda 
härad.  Ej  långt  öster  om  Anebysjön 
ligger  äfvenledes  på  gränsen  Åssjön,  som 
upptager  några  smärre  vattendrag.  Ej 
långt  norr  om  Svartekälla  ligger  Emme- 
källa,  Emåns  begynnelse;  till  denna  ås 
(se  art.  Emån)  vattenområde  hör  häradets 
hela  mellersta  och  östra  del.  Sjön  Wrixen, 

ej  långt  öster  om  Svartekälla,  afflyter 
först  mot  norr,  sedan  mot  sydost  i  många 
krokar,  i  Hafrevikssjön,  upptagande  ett 
nordligt  tillopp  af  de  åar,  som  flyta 
förbi  och  genom  Eksjö  stad,  hvarefter 
det  betydliga  strömdraget,  under  namnet 
Markestadsån,  infaller  i  sjön  Solgen,  som 
på  södra  gränsen  vidare  afflyter  inåt 
Östra  härad.  Nästan  parallelt  med  denna 

*å  löper  ett  annat  vattendrag  på  föga 
afstånd  i  öster  i  samma  rigtning,  bil- 

dande Skedesjön,  Mycklafloen,  häradets 
största  sjö  (2,300  tid)  och  Bellen.  Hä- 

radets östra  del  genomflytes  af  Bruza- 
holmsån  i    östlig    rigtning,    upptagande 
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vattnet  frXn  en  mängd  sraå  sjöar  och 
bäckar.  Dertna  å  alflyter  i  Kalmar  län 
och  förenar  sig  der  med  hufvudfloden. 

Folkmängden  i  detta  härad  var  år 
1805  :  10,903,  hade  1850  ökats  till  15,074 

och  utgjorde  1865:  15,880,  förutom  Ek- 
sjö stad  med  1,970  inv.  Häradet  inne- 

fattar 3907$  «ntl,  hvaraf  220j|  skatte, 

40|i  krono  och  129 '/o  frälse.  Det  in- 
nefattar 9  socknar  samt  -.'3  af  Kråks- 

hult,  hvars  öfriga  del  tillhör  Östra  härad, 

mindre  delar  af  Lönnherga  socken  i  Kal- 
mar län  och  af  Björkö  i  Östra  härad 

(se  tabellen  till  Jönköpings  län).  Ting- 
stället är  vid  Ekebergs  gästgifvaregård  i 

Hults  socken  och  häradsvapnet  tre  klöf- 
verblad. 

Wedbo,  Södra-,  kontrakt  i  Linkö- 
pings stift,  innefattar  5  pastorat:  Ekesjö ; 

—  Höreda;  —  Hult;  —  Ingatarp;  ̂ ^— 
Flisby. 

Wedby,  annex-socken  tilF  Gråraans- 
torps  pastorat,  är  belägen  i  Norra  Åsbo 
härad  af  Ghristianstads  län,  2%  mil 

s.  o.  från  Engelholm,  Vg  ™il  'i'^^  "^°" 
derkyrkan ;  innefattar  14  fg  mtl  skatte, 
3V24  krono,  Vo  frälse  pä  en  areal  af 
13,145  tunnl.  =  73,612  qvadratref.  — 
Socknen,  med  i  allmänhet  skarp  åker  och 
äng,  tillräcklig  skog  och  tortjord,  något 
fiske,  beboddes  1865  af  1,640  inbyggare, 
hvilket  antal  pä  50  år  ökats  med  öfver 
900  personer.  Tax. värdet  är  540,600 
rdr,  utom  för  Forsmollans  qvarn  om  4 
par  stenar  och  stamp,  Wedby  2  qvarnar, 
Söndraby  bränneri  samt  Svenningstorps 
sågqvarn  och  stamp,  hvilka  verk  äro 
taxerade  till  14,300  rdr  rrat.  Byar  äro 
Ishult,  Hylstofta,  Penarp  m.  fl.  Största 

gårdar  äro  Vg  mtl  Bjerröd;  —  %  mtl 
Ankarlöf;  —  V4  mtl  Falholma;  —  ̂ /j 
mtl  Wedby,  annex-hemman;  —  V4  nitl 
O/vad,  fanjunkare-,  %  ™tl  Nybygget, 
kronofogde-bo.ställe;  —  V4  mtl  Linneröd, 
militiae-heraman.  Socknen  ligger  ̂ ig  mil 
frän  gästgifvaregärden  och  adressorten Åby 

Wedby,  by  på  Öland,  uti  Högby 
socken  af  Norra  Mötet  och  Kalmar  län, 

V4  mil  v.  n.  v.  från  kyrkan;  l^g  mtl  skatts 
på  8  nummer,  med  dels  lerblandad  ör- 
mylla  på  jätterbotten,  dels  svagare  sand- 

jord till  jordmän,  med  barrskog  och  litet 
albeväxta  utmärker  sarot  goda  kalkstens- 

brott; söder  om  det  s.  k.  Wedby  träsk 
afbergas    groft    starrfodcr    uti    en    större 

mosse.  I  byn  är  en  för  ståndspersoner 
bebyggd  egendom,  der  en  helpension  för 
flickor  öppnades  under  året  1863;  adr.: 

Borgholm  och   AA'edby. 
Wedbyholm  eller  Wedbjörbyn,  f.  d. 

Weberbyen,  ett  mtl  frälse-säteri  på  Dal 
uti  Holms  socken  af  Nordals  härad  och 

Elfsborgs  län,  togs  1555  af  konung 
Gustaf  I  från  kyrkoherden  Lars  Ingonis 
i  Floby  af  Skaraborgs  län,  köptes  till 
frälse  1639  af  Joh.  Bagge  och  bebygg- 

des af  honom  till  sätesgård;  egdes  af 

slägten  ännu  på  1680-talet,  innehades 
derefter  af  slägten  Roos,  i  sednare  tider 
har  det  tillhört  häradshöfding  F.  Flach 
1802,  grefvinnan  Haij,  H.  Hasselblad 

1829,  f.  d.  riksdagsmannen  Lars  Lars- 
son i  Blekan  i  Hyrs  socken  1845  och 

ännu  1864.  Säteriet  är  åsätt  ett  tax.- 
värde  af  77,000  rdr  rmt;  underlydande 
äro  %  mtl  rå  och  rör.  Gården  kallades 
Wedbjörbyn  till  år  1842,  hvarefter  den 
enligt  karamar-kollegii  utslag  af  den  7 
April  s.  år  kommer  att  benämnas  Wed- 

byholm  eller  Wedbjörbyn. 
Wedbylund,  gård,  se  Wedeby. 
Weddige,  på  kartan  af  1277  kalladt 

Wedöghe,  regalt  pastorat  af  lista  klas- 
sen inom  Göteborgs  ̂ stift,  utgöres  af 

socknarne  Weddige,  As  och  Sällstorp 
samt  omslutes  i  vester  af  hafvet  och  i 

öster  af  Westgötagränsen ;  bland  för  öf- 
rigt  tillgränsande  socknar  äro  Horred 
och  Griramared  i  öster,  belägna  inom 
Marks  härad  af  Elfsborgs  län.  Pastoratet 

genomflytes  till  en  del  af  den  från  Wester- 
götlands  bergstrakter  kommande  Wiske- 
floden,  hvars  stränder  på  åtskilliga  ställen 
äro  utmärkta  af  de  skönaste  omgifningar 

och  slutligen  förlorar  sig  vid  Kloster- 
fjorden  uti  hafvet.  Denna  trakt,  om- 
gifven  af  höga  berg,  till  en  del  beväxta 
med  löfskog  samt  med  mellanliggande 
bördiga  åkerfält  och  ängar,  har  af  många 

resande  blifvit  jemförd  med  Italien.  — 
Hemmantalet  är  118  i|  mtl,  bebodda  år 
1865  af  4,560  personer.  Af  jordrymden 

antages  ̂ 3  bestå  af  god  lera  och  der- 
emot  endast  V3  af  svartmylla,  till  större 
eller  mindre  del  uppblandad  med  grus 
eller  sand.  —  Weddige,  socken  i  Wiske 
härad  af  Halmstads  län,  belägen  1V4 
mil  n.  n.  o.  från  Warberg,  7  mil  från 
Göteborg,  omfattar  en  areal  af  15,390 
tid  eller  86,184  qvadratref  land  och  0,044 
qvadr.mil  vatten,    med    65Vi2  mtl,  deraf 
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2V'>  kvono,  resten  skatte,  och  bebodda 

af  2,400  personer.  Den  odlade  marken 
är  i  allmänhet  jemn,  utmarken  öfverallt 

bergig;  rådande  jordmånen  sandblandad 

mylla.  Skog  växer  till  nödiga  behof  i 
norra  delen,  för  öfrigt  lider  socknen  brist 

derpå.  Bland  sjöar  är  Weislången  på 
östra  gränsen  den  betydligaste.  Kyrkan, 
46  alnar  lång,  13  bred  och  12  alnar 

hög  invändigt,  har  50  alnars  högt  griind- 
muradt  stentorn  med  koppartak.  Kyrkan 
skall  fordom  blifvit  kallad  Wedige  och 

varit  till  sin  början  flätad  af  vcdje.  — 

Fornminnena  hiintyda  på  fordna  krigs- 
händelser; så  finnas  längs  AViskaåns  iiord- 

vestra  strand  på  en  sträcka  af  V*  mi' 
märken  efter  de  förökansningar  konung 

Carl  XI  år  1676  lät  här  uppföra;  på 
Wallby  gärde  står  en  ättehög,  kallad 
Skuttehög,  der  en  dansk  konung,  som 

stupat  i  ett  fältslag  föregifvcs  vara  jor- 
dad;  vid  Qvarnome  by  utvisas  ett  monu- 

ment af  allmogen  kalladt  »Ruraplöse  kyr- 
ka», för  öfrigt  får  man  se  en  mängd 

bautastenar,  ättekullar  ni.  m.,  strödda  här 

och  der  öfverallt.  Afven  förtjenar  om- 
nämnas en  ovanlig  bergskrefva  vid  Jön- 

sjö,  derifrån  vattnet  på  en  ganska  be- 
tydlig lodrät  höjd  nedstörtar  från  Rosjön. 

Klippor  på  båda  sidorna  formera  väggar, 
inneslutande  ett  rum,  öfver  hvilkct  löf- 

träden  bilda  ett  grönt  hvalf.  —  Här 
finnas  flera  säterier:  Björkhult  (i  1825 

års  jordebok),  se  art.  Björkliolm,  det  gamla 

Struxsjö  (Straxsjö  på  Topogr.  corpsens 

karta),  1  ratl,  som  tillhört  slägten  Gre's 
(Grijs?);  Jonsjö  med  manbyggnaden  inom 

Elfsborgs  länegräns.  —  Ry  och  Sanna- 

gård insockne  frälse-hemman.  Bland  byar 
märkas:  Wallby  om  7  hemman,  med  god 

åker  och  torfmosse  samt  Sylnnge  (se  den 

art.),  Järlöf  4  mtl  frälse,  Thårstorp  m.  fl.; 

Weddige  med   V4  mtl  pr  estgård  och  d  er- 
under 

lagda  V4  mtl;  '/o  Weddige  är 
klockare-boställe.  —  Adress:   Warberg. 

Weddinge,  Norr-  och  Söder-,  sock- 
nar i  Malmöhus  län,  se  art.  Norrveddinge 

(Norrhvidinge)  och  Söderviddinge. 

Wedeby,  by  uti  Augerums  socken 

af  Östra  härad  och  Carlskrona  län,  om- 
kring 1  mil  från  Carlskrona,  innefattar 

6^/4  mtl  skatte,  deraf  flera  hemmans- 
delar äro  välbebyggda  med  2-våningshus, 

derinvid  vackra  trädgårdar  finnas  anlagda: 

af  dessa  gårdar  må  näranas  den  på  J>f  62 
af  1   ratl,  som    sedan    1851  äfven  kallas 

Wedbyhind,  och  egdes  1863  af  doktor 

Rydberg  i  Ronneby.  En  gård  har  1790 
tillhört  generalen  Aug.  Ehrensviird.  På 
egorna  finnas  högar  från   forntiden. 

Wedens  härad  i  Elfsborgs  län,  under 

57"  39'  34",  57"  25'  6"  polhöjd  samt 
4"  54'  3U"  —  5"  21'  1"  vester  om 
Stockholm,  omgifvet  i  norr  af  Gäseneds, 
i  öster  af  Aiis,  i  söder  af  Kinds,  i  vester 

af  Bollebygds  härader,  innefattar  på  en 

yta  af  78,478  tid  fast  land,  deraf  blott 
1,871  odlad  jord,  4,881  tid  naturlig  äng, 
7  socknar  (se  tabellen  till  Elfsborgs  län) 

med  1445.4  mtl,  bebodda  1845  af  6,528 
och  1865  af  7,930  inbyggare,  samt  en 
stad  Borås  med  3,110  invånare;  0,340 

qvadratmil  upptaga  dessutom  vatten.  Hä- 
radet, som  tillsammans  med  Red  vägs  och 

Ähs  utgör  Westergötlands  högland  eller 

högplatå,  har  ansenliga  höjder.  De  märk- 
ligaste; höjder  äro  vid  säteriet  Röhl,  på 

Bredareds  s.  k.  Storäng  och  vid  Fager- 
hidt,  h  varifrån  vacker  utsigt  erhjudes  öfver 
en  trakt,  der  odlingen  och  fliten  te  sig 

mellan  lummiga  skogsdungar,  med  deri- 
raellan  liggande  djupa  dalar,  hvari  större 
eller  mindre  vattendrag  framgå  mellan 

de  hvarandra  närbelägna  sjöarne.  Wiskan 
är  hufvudströraraen,  dessutom  uppspringa 

inom  häradet  Sefveå,  Roljså  eller  Stor- 
ån. De  betydligaste  sjöarne  äro  Öresjö, 

Wiaredssjön  och  Se/vem,  bland  mindre 

nämnas  Hedareds-  Holsjöar,  Sälsjön,  Björ- 
ken m.  fl.  Ehuru  bergsbygd  har  här 

icke  upptäckts  någon  metall,  deremot 

finnas  flerestädes  jernlialtiga  källor.  In- 
om Torpa  socken  finnes  en  helsokälla. 

I  denna  bergsbygd  förekommer  räfven 
talrik  äfvensora  hillern  och  uttern ;  ek- 

orren och  hermelinen  i  mängd.  De  flesta 

af  Sveriges  vilda  fogelslägten  förekomma 
här.  Gäddan,  aborren  och  mörten  finnas 

i  nästan  hvarenda  sjö.  Den  mest  före- 
kommandt;  jordmånen  är  sand  och  saiid- 

raylla,  kross-stensgrus  och  s.  k.  klapper- 
jord, den  bästa  leran  träflfas  i  närheten 

af  Öresjö.  Goda  naturliga  ängar  äro 

här  sällsynta.  Ehuru  hörande  till  de  7 

på  gärdfarihandel  privilegierade  häradena, 
idkas  denna  handel  numera  icke  inom 

häradet,  med  undantag  af  folket  i  Borås 

pastorat;  utan  utgör  här  i  stället  skogs- 
försäljning, slöjd,  väfnad,  smiden  och  bo- 

skapsskötsel samt  forslandet  af  handels- 
varor och  väfuadsraaterial  särat  säd  be- 

folkningens   näringar.      Upptäljandet    af 
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skeppsnaglar  har  gifvit  en  god  inkomst 
åt  den  fattigare  befolkningen.  Den  mesta 
och  bästa  skötseln  af  jordbruk  töretinnes 

i  Torpa  socken,  som  onigifver  Borås. 

Krouoparken  Wede/i,  fordom  en  af  lan- 
dets rikaste  skogar,  upptager  blott  800 

tunnl.  Borås  jernväg  går  längst  östra 
delen  af  häradet.  Märkliga  ställen  äro 

säterierna  På'orp,  Hallarne  (flellered), 
Röhl  och  Uddetorp;  tvenne  berggrottor, 

benämnda  efter  Gyltaslägten  »Gyltas  grot- 
tor», finnas  i  närheten  af  Öresjö.  En 

jordskakning  omnämnes  den  3  December 
1827.  Fornlemningar  utgöras  af  grottor, 

runstenar,  kummel,  kämpastenar,  skepps- 
ringar m.  ni.  Häradet  i  äldre  tider  be- 

nämndt  au  Winhäradh,  Widhu,  än  Wena 

etc  ,  och  fordom  utgörande  med  Marks  och 

BoUebvgds  en  domsaga,  är  nu  mer  för- 
enadt  med  Ahs  och  Gäseneds  häraders 

dorasaga.  Sigillet  är  ett  ax  på  sin  stjelk, 

vid  hvars  rot  uppspira  några  blad.  Ting- 
staden flyttades  år  1834  från  Borgstena 

till   staden   Borås.  *) 

"Wederhult,  Wäderhult,  ett  berustadt 
säteri  uti  Hvena  socken,  Sevedes  härad 

och  Kalmar  län,  af  3Vg  mtl;  har  for- 
dora i  släglen  Slättes  ego  utgjort  ett 

större  gods,  med  åtskilliga  ströhemraan 

till  underlydande,  men  reducerades  med 

dessa.  AVederhult  köptes  1760  till  skatte 
af  lagmannen  Magnus  Hellenstjerna,  var 
ännu  1799  inom  slägten;  hade  år  1864 

13  egare  af  allraoge,  största  delen  var 

på  V15;  hela  tax. värdet  cirka  116,000 
rdr  rmt;  till  säteriet  höra  2  sågar  och 

1   rajölqvarn. 

"Wederslöf,  socken,  och  med  annexet 
Däningelanda  pastorat  af  3:dje  klassen 
i  Kinnevalds  härad  af  Kronobergs  län. 

Socknen  begränsas  i  norr  af  Oja  och 
Bergunda,  i  öster  af  Däningelanda  och 
Täfvelsås,  i  söder  af  Kallsvik  och  i  vcster 

af  Skatelöf  samt  intager  med  1  mils 

längd  och  omkring  Vo  "lils  bredd  en 
areal  af  10,692  tid,  hvaraf  0,043  qv.mil 

vatten,  och  fördelade  på  22^24  '"*'»  deraf 

I5V24  skatte,  2%  krono  och  4^8  fiälse. 
Folkmängden  hade  från  672  år  1805 

stigit  till  1,394  år  1865,  eller  mer  än 

fördubblats.  Naranet,  som  af  alhnogen  ut- 

'  talas  »Wersle»,  har  antagits  hafva  samma 

*)  Närmare  opplysningar  om  häradet  kunna  in- 
hemtas  ur  »Ahs  och  Wedens  härader»  af 
Claes  Joh.  Ljangström. 

rot  som  Wärend  och  Wirdaland.  Jord- 

månen består  af  blandad  svart-  och  röd- 

niylla.  —  Kyrkan,  af  sten,  bestående  af 
ett  tvåqvadratiskt  skepp  och  enqvadra- 
tiskt  chor  med  rak  altarvägg,  är  belägen 

österut  i  socknen,  l'/o  mil  s.  o.  från 
Wexiö,  på  stranden  af  Wederslöfs-  eller 

Torpasjön,  socknens  enda  sjö  af  bety- 
denhet. Kyrkodörren,  »med  allehanda 

figurer  beslagen»,  berättas  vara  tagen  från 

konung  Allés  slott  Allatorp  och  vara  för- 
färdigad af  sagans  berömde  Werland  smed. 

I  kyrkan  är  StenHychtska  familjgrafven, 
hvilken  endast  innesluter  stoftet  af  ättens 

stamfader,  general-löjtnanten  i  konung 
Stanislai  armé  Joh.  Stenflycht.  Ej  långt 

från  kyrkan  står  runstenen  JU  1275  i 

Liljegrens  Runurkunder.  Barnundervis- 
ningen bestrides  gemensamt  med  annexet 

Däningelanila  i  1  flyttande  folkskola  och 

3  småskolor;  2  skolhus  och  sockenbiblio- 
thek  finnas.  Vid  Odenslanda  by,  midt 

i  socknen,  finnes  Siffersta  källa,  en  gam- 

mal offerkälla.  —  Andra  l)yar  och  går- 
dar äro:  Wederslöf,  hvaraf  %  niantal 

pastors  stora,  Vo  ™t,l  koraministersbost., 

l'/4  regementsskrifvare-boställe,  Vj  ™t' 
mönsterskrifvare-boställe;  Nöbbeled  med 

gästgifveri,  Waleryd,  Willtofta,  Ljunges- 
åkra,  Östanstorp.  —  Adress:  Wexiö  eller 

Alfvesta. 
Wederum  eller  Wäderum,  en  sätes- 

gård uti  Tuna  socken,  Tunaläns  härad 
och  Kalmar  län,  belägen  V*  mil  frå" 

kyrkan  på  en  ås,  som  löper  genom  sock- 
nen mot  öster,  består  af  1  mtl  frälse- 

säteri, med  underlydande  '/g  rå  och  rör, 
Ij  skatte,  hälften  i  en  såg,  allt  inom 
socknen,  samt  Vo  frälse  inom  Wimraer- 
by  landsförsamling.  Wederum  synes  af 

på  egorna  befintliga  uppresta  stenar  varit 
ett  forntida  domaresäte,  och  åtminstone 
ett  bland  de  äldsta  hemman  i  orten,  om 

man  ock  icke  skulle  våga  att  med  Craelius 

dit  förlägga  Odens  son  Wedregs  residens, 
af  hvilken  stället  har  kunnat  blifvit  kal- 
ladt  Wedregsrum,  sora  lätteligen  genom 

sammandragning  blifvit  Wederum.  Ännu 
i  dag  utvisas  en  slät  sten  utmed  den 

förbilöpande  landsvägen,  kallad  We  sten, 

hvarpå  Wedreg  förmenas  hafva  sutit  och 
talat  till  folket.  Den  första  säkra  un- 

derrättelse man  har  om  säteriet  är,  att 

det  gafs  jämte  Tuna  af  konung  Carl  IX 

till  öfversten  Peder  Michelsson,  kom  för- 
modligen genom    gifte    till    Bengt  Slätte 
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och  blef  troligen  med  Tunn  reduce- 
radt;  har  sedernaera  tillhört  Strålt-slag- 
ten  och  en  kapten^  Hampus  Braun,  från 
hvilken  öfverste  Ake  Hammarsköld  in- 

köpte det  och  gjorde  det  jämte  Tuiia 
till  fideikommiss  för  sin  brorson  majoroii 
Carl  Gustaf  Hammarsköld,  död  1794; 

godset  har  alltsedan  innehafts  al'  hans 
efterkommande  och  innehafves  nu  af  löjtn. 

Knut  Wilhelm  Hammarsköld,  en  afkom- 

ling  i  3:dje  led.  Sateriet  är  ensamt  tax. 
till    lOU.OOO   rdr  rmt. 

Wedévåg,     bruksegendom     i     Lindes 
landsförsamling   och    bergslag   af  Örebro 

län,  ̂ 4  mil  från  Lindesbergs  stad.  1  mil 

frAn    Frövi    jernvägs-station  å  Köping — 

Hults  jernväg.     Bruket    med   en   på  sed- 

naste  åren  uppförd  karaktt-rsln-ggnad  och 
en    mindre    trädgårdsanliiggning,    är    be- 

läget vid  stora  landsvägen  mellan  Arboga 
och  Linde  eller  Nora    och  den  egentliga 

herrgården,  som  är  välbebyggd,  dock  med 
hufvudbvggnad   utan  stil,  omgifven  af  en 

större    trädgård    med    orangeri  och  d rit- 
hus, har  ett   ganska    vackert    läge  invid 

den   vestra  grenen   af  Wedevågsån   (se  d. 
art.),  som  strax  ofvan   bruket  delar  sig  i 

2:ne  armar,  erbjudande    tvenne   särskilda 
fall,   s.    k.    vestra    och    östra    fallet,    vid 
hvilka  brukets  verkstäder  sedan  gammalt 

varit    anlaggda.      De    båda    grenarne  ut- 
mynna i  den     nedanför    gården    belägna 

Wede vågssjön.  —  Wedevåg,  i   äldre  tider 
tackjernshytta  och    Osmunssraedja,  egdes 

1539  af  tvenne  bergsmän  Anders  Skräd- 
dare och   Lasse  Persson,  år   1558  likale- 

des af  två    grannar,    af    hvilka  domaren 
Anders  Nilsson  egde  en  stångjernssmedja, 

som   på  halfåret  tillverkade   11  skU.    Då 
kronans  hamrar  jemte  bergslagens  öiriga 
räntor   1621    bortarrenderades  till  Anders 

Bengtsson  och  Christoffer  Andersson  (Gei- 
jer),  tyckes   Wedevåg  fortfarande  bebodts 
af   sjelfständiga    bergsmän,    äfven    under 
den  tid,  då  den   raägtige  Louis  de  Geer 
innehade  hela   kronans  .rätt  i  denna  ort, 

från   1627  till  och  med  1630;  men  1631 
afslöts  kontrakt    med    Anders    Dress  om 

alla    kronans    bruk    och    räntor    i    dessa 

bergslager;  de  sednare  återtogos  väl,  men 
följden    af    denna    transaktion    blef    iVo 
hemmans   i   Wedevåg  bortlemnande  som 

bergsfrälse,  ehuru  åboerna  någon  tid  fingo 

qvarsitta. 

En   bergmästare  Jean  Frumerie  nam- 
nes såsom    egare    1676,    då   dvarnbacka 

Östra,   ','4  mtl,  blifvit  med   bruket  inför- 
lifvadt.      Ar     1702   namnes,    att    rleii   till 

Ehrenpreus  adlade    Hans  Preuz,  öfverin- 
spektor    vid    Arboga    harnesksmide    och 

Örebro    gevärsfaktori,    förpantat  af    kro- 
nan ej  allenast  det  till  Dress  under  bergs- 

frälse-rätt    upplåtna    iVi    hemman,    utan 
äfven   det  i   byn   återstående  V2  hemman 
som    innehades    af    en    Anders    Persson, 
hvilken    tillika     varit    handlande  i   Linde 

och    hvilken    till     1711    qvarstår  i  jorde- 

boken, troligen   som  arrendator.     Qvarn- 
backen,    den     vid     östra    fallet    på    östra 

sidan   belägna  delen  af  bruket  benämnes 

i  jordeboken    för   Clvarnbacka    bruk   med 
tillhörande    1    mtl    Qvarnbacka    eller  ur- 

sprungligen  V4  nitl  Qvarnbacka  och  '/^ 
mtl   Backa,  hvilka  båda  namn  man  också 

finner  utsatt    pä    gamla    kartebeskritnin- 
gar    såsom    särskildt     bebyggfla     gårdar, 
och    var  Clvarnbacka  bruk  troligen   skiidt 

från  det   vid   vestra   fallet  belägna  Wede- 

vågs  bruk  ;  ehuru  det  under  sednare  ti- 
der, som   nedan    synes,    fullkomligt  upp- 
gick i  Wedevågs  bruk,  hvars  arrenderätt 

enligt    kongl.    bref   af    1668    tillerkändes 
staden  Lindesberg,    men    som   densamma 

underlåtit  att    försäkra   sig    om,  arrende- 
rades nu  från   kronan  af    bemälde  öfver- 

iiispektor,  efter  h vilkens    1711  i  Arboga 
timade    död    sonen    öfverdirektören    Joh. 

Ehrenpreus  öfvertog    alltsammans.      Med 
ansenlig  kostnad    anlades  nu    verkstäder, 
utländska    arbetare    införskrefvos    och   70 

st.   medintressenter  antogos;    men   verket 

blef    så    fördjupadt    i    skuld,    och   oenig- 
heten  mellan   de  många  delegarne  så  stor, 

att  bruket   tillbjöds  kronan  mot  skuldens 
betalande.      Det    inlöstes    till    följd    häraf 

till  krigsförrådskassan  är   1732  och  drefs 
för  kronans  räkning  genom   arrendatorer 
med  stor  förlust   och    åsamkade   skulder. 

Utbjudet    af    Rikets    ständer  på  auktion 

år   1742  öfvertogs  det  emot  gäldens  be- 
talande   af    lanilshöfding    Carl    Broman, 

som   till    mcdintressent    antog    landshöfd. 
friherre    Croiilijort;    efter    2    års    förlopp 

erbjöds    det    ånyo    kronan;    slutligen   be- 
höll  landshöfd.   Broman   det  ensam   samt 

sålde    det    till    sekreteraren     Wadström, 

hvilken   1752  öfverlät   det  på  krigskom- 
missarien  Claes   Hallenius  emot  en  köpe- 

skilling af  303,000  d:r  k:mt.    Hallenius, 

år  1779  adopterad  under  namnet  Hallen- 
creutz  å  sina  slägtingars  adliga  ätt,  synes 

varit  en  verksam  man,  nybyggde  bruket 
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efter  den  biand,  som  1759  den  28  Oct. 

lade  dess  verkställer  i  aska,  erhöll  till- 
stånd att  skrifva  sig  Hallencreutz  till 

Wedevåg  och  dog  1783.  Hans  son  bruks- 
patron Hallencreutz  blef  under  de  svåra 

konjunkturerna  i  början  af  detta  århun- 
drade ruinerad,  nödgades  rymma  ur  riket 

1802,  hvarefter  bruket  på  konkursauk- 
tion  inropades  af  handelsbolaget  Schön 

&  Comp.  i  Stockholm,  som,  efter  att 

hafva  nedlagdt  större  delen  af  de  be- 
fintliga verkstäder  år  1832,  sålde  det  till 

brukspatronen  och  ridd.  Eric  Cederl)orgh. 
En  mängd  af  de  genom  denna  storartade 

industris  nedläggande  arbetslösa  fiiisme- 
der  säges  hufvudsakligen  hafva  slagit  sig 

ned  i  Eskilstuna  och  der  gifvit  npphof 

till  dess  nuvarande  finsraide;  äfven  flyt- 
tade många  till  Wärmland  och  Norge 

samt  Skåne,  der  en  stor  del  af  Skånes 

på  landet  bosatta  klensmeder  genom  sina 

namn  o.  d.  gifva  stöd  för  sådant  anta- 

gande. —  Brukspatron  Cederborgh  inne- 
hade bruket  till  sin  död  1864,  då  det 

jemte  större  delen  af  underlydande  hem- 
man genom  testamente  öfvergick  till  Ce- 

derborghs  dottersöner  friherrar  Sixten  och 

Axel  Carlsson  Sparre,  hvilka  äro  nuva- 
rande egare  af  och   bebo  detsamma. 

Redan  1735  inrättades  brukskyrka; 
men  då  de  stora  verkstäderna  för  fin- 

smide  och  dylikt  upphöide  nedrefs  den 
1821.  Cederborgh  lät  dock  enligt  kongl. 

resolution  den  14  Juli  1837  på  ett  annat 

ställe  uppföra  en  ny  kyrka  af  sten,  hål- 
len i  en  ren  vacker  stil,  åttkantig,  med 

taket  hvälfdt  i  en  enda  kupol,  rym- 
mande cirka  500  ä  600  personer.  Till 

inemot  de  sednaste  åren  hölls  der  guds- 
tjenst  en  gång  i  månaden,  men  måste 
af  brist  på  prester  inställas.  Till  kyrkan 
finnes  äfven  begrafningningsplats  enligt 

kongl.  resolution  af  1853.  Straxt  bred- 
vid kyrkan  är  186G  uppfördt  ett  större 

skolhus  af  sten  enligt  normalritningarne 
för  folkskolehus  å  landet. 

Under  Wedevågs  blomstringstid,  eller 
i  slutet  af  förra  århundradet  egde  det 

derjemte  Fors  och  Spånga  eller  Stensta 

bruk  i  Fellingsbro,  samt  en  mängd  hem- 
man, som  sedan  frångått.  Verkstäderna 

voro  betydliga,  1,085  skfi  gammalt  och 

800  sLU  nytt  stångjerussmide,  2  garf- 
stålugnar,  2  stålugnar,  tråddrageri,  vals- 

skär, klippverk,  sliphus,  6  knipp-  och 

spiksraedjor  m.  ra.,  der  30  mästare,  för- 

utom gesäller  och  lärlingar,  arbetade.  Der- 
jemte 36  verkstäder  med  lika  många 

mästare,  utom  gesäller  och  lärlingar,  der 
arbeten,  liknande  Eskilstunas,  utfördes. 

Byggnaderna  ha  tills  på  sista  åren  stått 
qvar,  men  industrien  är  borta  och  enda 

leraningen  deraf  är  den  starka  befolk- 
ningen på  bruksbacken,  ehuru  äfven  nu 

betydlig,  se  längre  fram,  uppgick  den 
1761  till  ej  mindre  än  452  personer. 
Då  Cederborgh  köpte  bruket  egde  det 
ännu  qvar  en  större  stångjernssroedja 
med  4  härdar  och  4  hammarverk,  hvari 

hufvudsakligen  utsmiddes  ämnesjern  till 

manufaktur-  och  svartsmidet,  en  manu- 

faktur- eller  knippsmedja  med  6  hjul- 

stockar  och  12  knipp-  och  spikhararar 

samt  en  svartsmidesstnedja  med  en  äm- 
neshamniare,  1  valsskärverk,  1  stålugn, 

qvarn  med  4  par  stenar,  1  såg  och 
tegelverk.  Jerntillverkningen  blef  dock 

på  Cederborghs  sednare  tid  betydligt  in- 
skränkt; 1861  raserades  de  båda  smed- 

jorna och  det  nästan  obrukbara  skärverket, 
samt  en  ny  ändamålsenligare  och  prydlig 

smedja  af  sten  uppbyggdes  på  den  gamla 
nianufaktursmedjaiis  plats,  hvari  dock  med 

afseende  på  då-  samtidigt  dålig  jernkon- 

junktur  blott  2  härdar  för  franche-comté-v 
method  tills  vidare  uppsattes  samt  1 

raumlings-  och  2  räckhamrar.  I  den  rym- 

liga smedjan  är  vidare  inrymd  en  knipp- 
och  spikhammare  samt  en  ässja  för  3 

eldar,  äfven  beräknade  för  gårdens  klen- 

smide.  För*  att  tillgodogöra  sig  den  från 
smedjan  bortgående  värmen,  är  med  smed- 

jan sammanbyggd  ofvanpå  gnistehiiset  en 

flygel,  innehållande  bagarstuga  och  l)rygg- 
hus,  tvenne  olika  torkrum  för  virke,  säd, 

ben  och  dylikt  samt  ett  smideskontor, 

och  genom  hvilken  inrättning  bruket  be- 
sparas allt  bränsle  för  bak,  brygd  och 

tvätt.  Qvarnen,  jerate  det  nära  invid 
stående  tröskverket,  som  med  inbergad 

gröda  nedbrann  under  julhelgen  1858, 

blefvo  de  båda  följande  åren  återupp- 

Ijyggf^a,  qvarnen  af  sten  med  4  par 
stenar  och  stälsikt.  Inom  samma  bygg- 

nad finnes  en  svartsmides-  eller  spadsmedja 
med  ämneshammare,  ässjor  för  6  eldar 

och  flamugn  för  bränntorf.  Tröskverket 

med  tröskmaskin,  som  uttröskar  och  ren- 
gör cirka  60  å  80  tunnor  säd  för  dagen, 

är  i  likhet  med  verkstäderna  bygdt  för 

vattenkraft,  hvaraf  ännu  en  stor  qvantitet 

går  obegagnad  förbi.     Jerntillverkningen 
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1865,  enligt- uppgift  till  Bergm.  Erab., 
var  8,835  ctr,  hvaraf  rnanufakturerats  till 
svartsmide  640  ctr.  I  medeltal  för  åren 

1859 — 61  uppgick  tillverkningen  till  blott 
2,639  centner  stångjärn,  1,841  centner 

diverse.  Stångjernet  vågföres  på  Stock- 
holms våg,  och  eger  bruket  sraidesrättig- 

het  i  Jernkontoret  för  2,644  sUl.  Jern- 
tillverkningen  grundar  sig  efter  Ceder- 
borghs  död  på  köpe-tackjern  och  till  en 
stor  del  äfven  på  köpe-kol,  hvilka  dock 
hufvudsakligast  erhållits  från  det  till 
Wedeväg  angränsande  Bohrs  bruk,  som 

i  många  år  haft  samma  egare  som  Wede- 
våg,  men  nu  öfvergått  till  andra  arf- 
vingar,  och  livars  bruksrörelse  är  nedlagd. 
Bruket  eger,  utom  2  mtl  skatte  Wedevåg 
samt  under  socknen  uppgifna  hemman, 
alla  af  skatte  natur,  det  af  VVedevägs  mark 
inneslutna  och  på  arrende  till  Wedevägs 

bruksegare  upplåtna  '/^  mtl  Clements- 
boda,  tillhörigt  Uppsala  akademi;  hvil- 
ket  äfven  varit  fallet  med  Qvarnbacka  ; 

men  enligt  kongl.  koUegii  utslag  af 
1757  är  detta  af  skatte-natur.  Wedevåg 
äfvensom  Qvarnbacka  Östra,  hafva  till 

1866  varit  i  jordebokeu  upptagna  som 
krono,  ehuru  den  af  ständerna  verk- 

ställda försäljningen  låtit  förmoda,  att  sk.- 
mannarätt  borde  medföljt,  hvarför  också 

på  besvär  häröfver  kongl.  kollegium  be- 
viljat dess  öfverförande  från  krono  till 

krono-skatte  utan  skatte-köpeskillings  er- 
läggande.  Egendomen  har  cirka  940 
tid  åker  och  60  tid  äng  samt  2,100 
tid  skogsmark.  Af  den  öppna  jorden, 
som  nästan  uteslutande  består  af  lerjord, 
äro  425  tid  under  eget  bruk,  deraf  400 

tid  lagda  i  7-årig  cirkulation  och  till 
en  del  täckdikade,  den  öfriga  öppna  jor- 

den upplåten  till  brukning  af  30  tor- 
pare,  som  utgöra  sin  skatt  i  körslor  och 
dagsverken.  Gården  underhåller  omkr. 
40  st.  dragare  och  50  st.  kor,  till  större 

delen  af  Durhams-race  (hvilka  dock  före- 
trädesvis visat  sig  lämpliga  som  slagt- 

kreatur,  mindre  som  mjölkgifvande).  En 
mindre  starn  af  Southdowns-får  finnes 
äfven.  Ärliga  utsädet  på  gårdens  under 
eget  bruk  varande  jord  är  c:a  30  å  40 
t:r  höstsäd  och  130  t:r  vårsäd;  medel- 
afkastningen  är  af  höstsäd  9:de  och  af 

vårsäd  7:de  ä  8:de  kornet.  På  egen- 
domen finnas  derjemte  stora  mossar,  inne- 

hållande bränntorf,   hvaraf  blott  en  om 
VII. 

c:a  80  tids  areal  bearbetas,  och  använ- 
des »Sticktorfven»  till  så  väl  svartsraidet 

som  tegel-  och  kalkbränning.  Tegeltill- 
verkningen, som  har  att  tillgodogöra  eu 

utmärkt  god  krukmakarelera,  hvartill 

den  ock  förr  användts,  och  hvars  pro- 
dukter afsättas  i  orten,  utgjorde  1865 

84,000  taksten,  30,000  mursten  och 

19,000  tegelrör.  På  bruket  finnas  der- 
jemte 1  enbladig  såg,  benstamp  och 

kalkugn.  Hela  egendomens  taxerings- 
värde 1863  var  314,300  rdr  rmt.  Å 

Wedevåg  boende  skattskrifne  personer 
utgjorde  1865:  409  personer,  deraf  195 

på  bruksbacken.  Brukets  adress  är  Lin- 
desbergs eller  Frövi  station. 

Wedevågs-A,  kommande  från  Dal- 
gränsen, flyter  under  olika  namn  i  rigt- 

ning  från  norr  till  söder  genom  Nya 

Kopparbergs  och  Lindes  bergslager,  der 
den  efter  tillökning  från  Rossvalen  (llås- 
valen)  och  Lindessjön  flyter  förbi  Dal- 
kareshytte  och  Bohrs  bruk  samt  utfaller 
vid  Wedevåg  i  Wedevågssjön  och  fortsätter 
vidare  förbi  Frövi  bruk,  tills  den  under 
namn  af  Arboga  ström  förbi  Arboga  i 
rigtning  från  vester  till  öster  utfaller  i 
Mälaren. 

Wedum,  annex-socken  till  Bitterna 
pastorat,  är  belägen  uti  Laske  härad  af 
Skaraborgs  län,  3^4  mil  s.  v.  från  Skara; 
areal  5,138  tid;  igVg  mtl,  hvaraf  15V8 
skatte,  1  krono,  3  frälse;  cirka  1,000 

inbyggare.  Hälften  af  socknen  har  sand 
till  jordmån,  en  del  lermylla;  här  och 

der  finnes  någon  skogsmark.  Taxerings- 
värdet 299,600  rdr  rmt.  —  Socknen 

genomskäres  af  bibanan  Herrljunga — 
Wenersborg — L^ddevalla  med  station  i 
Wedum,  c:a  1  mil  i  norr  från  Herrljunga. 
Kyrkan,  enligt  sägen  uppbyggd  af  en 

broder  till  2:ne  systrar,  som  byggt  Oster- 
och  Wester-Bitterna  kyrkor,  ligger  ̂ U  nail 
norr  om  moderkyrkan.  På  kyrkogården  ha 
den  tappre  general  Pehr  Hjerta  och  hans 
son,  en  af  Carl  XILs  bussar,  sina  graf- 
minnen.  —  Största  gården  är  säteriet 
Häggatorp  med  1  mtl  Wedum  Backag.; 
1  mtl  Wedum  är  sergeant-boställe ;  för 

öfrigt  består  byn  af  6^/^  mtl  skatte;  — 
ffoDiborga,  Horshaga  och  Fårhaga  äro 

byar.  —  Adress:  Skara. 
Wedum,  fordom  Widhem  och  Wed- 

hom,  annex-socken  till  Forshems  pasto- 
rat, är  belägen  uti  Kinne  härad  af  Skara- 

34 
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borgs  !än,  2  mil  n.  n.  o.  från  Skara, 
2Vo  mil  s.  v.  från  Mariestad,  1  mil 

frAn  Wenern;  areal  4,397  tid;  15%g 

mtl,  deraf  9^  ,5  sk.,  '/o  kr.,  5%  fr.;  något 
öfver  700  inb.  En  del  af  socknen  iir  skogs- 

trakt med  sandraylla;men  den  öfriga  delen 

har  god  lera  och  lermylla.  Svartån  gen- 
omflyter  socknen.  Taxeringsvärdet  är 

452,600  rdr  rrat.  Kyrkan,  byggd  af 

huggen  sandsten,  ligger  ̂   ̂^  mil  s.  v. 
från  moderkyrkan:  sockenmagazin  finnes. 

Gårtlar  äro:  '/.,  skatte  Löfåsa;  —  1  frälse 

Kårtorp  med  '/4  skatte  Nyckelmossan; 
1  skatte  Löf holmen;  ̂ /g  frälse  Wedum. 
—    Adress:    Mariestad. 

Wedum,  fordom  socken  i  Skaraborgs 

län,  nu  mer  förenad  med  Hjerpås,  be- 
bos af  c:a  250  inbyggare;  tax. värdet  är 

237,600  rdr  rmt.  "Gärdar:  1 '/,,  frälse- 
säteri Korpeg.  med  '/i  skatte  Wedum, 

1  Lilla  Munkebo,  Vo  frälse  Siminenebohl ; 

1  frälse  Pinnebyne;  1  frälse  Westeby 
med   2   egare;    1   skatte  Åras. 

Wedåsa,  by  om  2 '/o  mtl  frälse  i 
Agunnaryd  socken,  Sunnerbo  häiad  af 

Kronobergs  län.  Häraf  utgör  1  mtl  en 

egendom,  som  länge  tillhört  slägten  Ber- 
gius  och  nu  mer  kapten  E.  Cavalli. 

Den  är  väl  bebyggd  med  ett  stort  bo- 
ningshus, utmärkt  vackert  beläget  på  en 

höjd  vid  sjön  Möckelns  norra  strand  och 

oragifvet  af  två  trädgårdar  och  plante- 
ringar. Skog  finnes  knappast  till  hus- 

behof,  åtminstone  ej  gröfre  timmer.  För 

icke  länge  sedan  har  en  betydlig  sträcka 

mark  tillvunnits  gården  genom  sjön  Möc- 
kelns sänkning.  Afståndet  till  närmaste 

station  å  Södra  stambanan,  Elrahult, 

är  1^^  mil  öfver  Möckeln,  ehuru  jern- 
vägen  går  förbi  Wedåsa  pä  endast  något 
öfver   Vo   mils  afstånd. 

"Wegeholm.  Herregård  uti  Christian- 
stads län  och  Ströfvelstorps  socken  af 

Södra  Åsbo  härad,  belägen  1  mil  från 

Engelholm,  inbäddad  uti  höga  ek-  och 

bokparker,  vid  en  af  de  många  krök- 
ningar,  som  Wegeån  gör  under  sitt  lopp 
mellan  de  bägge  skånska  länen  och  nära 

åns  utlopp  i  Skelderviken.  Fråga  har 
ofta  varit  till  hvilket  län,  socken  och 

härad  gården  rätteligen  bör  höra,  efter- 

som hufvudbyggnaden,  ett  2V2-våning8- 
hus,  ligger  i  ofvannämnda  socken,  men 

deremot  flyglar  och  ladugård,  bestående 

af  tre  stora  korsverksbyggnader  och  2:ne 

tvåvåningshus,  i  Wälingöij  socken,  Lug- 
gude  härad  och  Malmöhus  län.  Borgen 

omgifves  af  en  bred  terrass,  på  hvilken 

stå  höga  häckar  och  gamla,  i  pyramid- 
form klippta  granar;  derifrån  går  en 

trappa  ned  i  trädgården,  och  på  andra 
sidan  om  den  ena  af  de  tre  omgifvande 
fiskrika  kanalerna  vidtaga  de  åldriga 

parkerna  med  sina  majestätiska  ekar  och 

bokar,  upptagande  en  rymd  af  20  tid. 

På  gården  förvaras  en  af  de  största  pri- 
vata rayntsamlingar  i  Skåne,  samlad  af 

dess  sednaste  egare.  —  Egendomen  är 

gammal,  men  okändt,  när  den  först  grun- 
dados; enligt  traditionen  skall  hr  Da- 

vids af  Stubberrup  ena  son,  Wege,  gifvit 

den  dess  namn.  (iården  säges  dock  äfven 

hetat  Grannegården,  legat  på  den  s.  k. 

Malarevången  och  sedan  fatt  namnet  Wege- 
gården.  Först  med  nya  l)yggnaden,  uppförd 
1530  af  danska  marsken,  hr  Tyge  Krabba, 

börjar  gårdens  historia,  alltså  med  ett 
namn,  tillhörande  danska  historien,  och 
som  återfinnes  i  berättelserna  om  den 

tidens  märkligare  tilldragelser,  uti  hvilka 

alla  Krabbe  tagit  verksara  del.  Synner- 
ligen utmärkte  han  sig  under  Norrbys 

sköfling  i  Skåne  1525.  Han  och  Johan 

llanzow  angrepo  Norrbys  folk,  som  un- 
der junker  Mauritz  förskansat  sig  bakom 

en  vagnborg  vid  Lund;  efter  en  half 

timmes  gevärseld  bröto  Krabbes  ryttare 

in  i  vagnborgen  och  slogo  fienden  på 

flykten;  3,000  bönder,  1,500  ryttare  och 
500  af  Norrbys  bästa  soldater  blefvo  på 

platsen;  herrarnes  hela  styrka  utgjorde 

blott  1,000  man  fotfolk  och  300  ryttare. 

Derefter  belade  de  Landskrona,  dit  Norr- 

by dragit  sig,  och  1  mil  derifrån,  vid 

Bimketofta  lund,  öfverföllo  de  och  sking- 
rade en  stor  bondehär,  som  tågade  Lands- 

krona till  undsättning;  2,000  bönder 

löllo,  och  de  öfriga  betingade  sig  lejd. 

Krabbe  dog  1541,  och  Wegeholm  ärfdes 
af  sonen  Magnus,  hvilken  drunknade  år 

1564  under  en  träfifning  vid  Berga  kyrka 

i  Småland.  Godset  egdes  vid  provinsens 
öfverlemnande  till  Sverige  af  sonsonen 

Ivar,  som  aflade  hyllningsed  åt  svenska 
kungen  och  fick  förblifva  i  besittning  af 

Wegeholm;  det  såldes  1663  af  svågern 
Jacob  Grubbe  till  fältmarskalken,  grefve 

G.  O.  Stenbock,  som  under  Baner  och 

Torstensson  skar  på  Tysklands  slätter 

sina    första    lagrar,    blef  sedan  general- 
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guvernör  i  Skåne  och  på  sin  ålderdom 
var  canceller  för  Lunds  universitet,  under 
hvilken  tid  Wegeholm  var  för  Lunds 

professorer  en  fruktad  ort,  ty  dit  kalla- 
des de  gemenligen,  då  cancelleren  äm- 
nade dera  någon  skrapa.  Stenbock,  strängt 

hemsökt  af  reduktionen,  afled  i  fattigdom 
d.  24  Juli  1685,  71  ur  gammal,  men  hade 
måst  året  förut  sälja  så  väl  Wegeholm 
som  Rögla  till  en  del,  mot  den  skuld,  som 
Kongl.  Maj:t  efter  dess  accorde  af  den 
5  Febr.  1685  tillkomma  skulle».  Kö- 

paren var  handlanden  i  Malmö,  Olof  Nils- 
son Engelholra,  som  tick  af  konungen 

adlig  frihet  på  dessa  bägge  sätesgårdar, 
tills  han  åt  någon  adelsman  kunde  dem 
afvttra.  Detta  inträffade  ock  snart  nog. 

Engelholm,  som  sökte  draga  största  in- 
komsten af  sina  egendomar  genom  ox- 

stallning,  tillliandlade  sig  för  detta  än- 
damål utaf  ståthållaren  på  Gotland,  lagm. 

Johan  Cedercrantz,  54  st.  oxar,  för  hvilka  i 
han  skulle  betala  1,280  daler  silfver. 

Dessa  oxar  afgjorde  Wegeholnis  öde  och 
insatte  åter  en  frälse-egare.  I  stället  för 
att  bli  feta,  hade  de  snarare  afmagrat, 
då  Engelholm  skulle  sälja  dem;  och  då 
han  nu  icke  var  i  stånd  att  betala  kö- 

pesumman samt  hotades  med  sträng  lag- 
sökning, ansåg  han  klokast  att  afstå 

Wegeholm  åt  Cedercrantz.  som  derföre 
betalte  31,400  daler  s:mt  och  äfven  till- 

handlade  sig  Spannarp.  Enkefru  Ceder- 

crantz' andra  man,  majoren  Christian 
Didrik  von  Conoven,  utlöste  1707  med- 
arfvingarne,  men  blef  sjelf  utlöst  1729 
af  öfversten  Isak  Cedercrantz.  Han,  som 
i  yngre  åren  deltagit  uti  slaget  vid 
Malplaquet  och  der  blifvit  svårt  sårad, 
skall  varit  en  from  herre  och  mycket 
afhållen  af  sina  uuderhafvande;  under 
hans  tid  blef  egendomen  förskönad  såväl 

genom  byggnader  som  planteringar.  Dött- 
rarna Charlotta  Maria  och  Wilhelmina 

Ulrika,  som  efter  broderns  ?iöd  1774 

länge  förblefvo  i  besittning  af  egendo- 
marna Wegeholm,  Spannarp  och  Rögla 

i  Skåne  samt  Svaneholm  och  några 
mindre  säterier  i  Jönköpings  län,  äro 
allmänt  kända  och  aktade  för  sin  iri- 
kostighet  och  outtröttliga  välgörenhet. 
I  Ströfvelstorp  och  Ausås  uppbyggdes 
af  dera  stora  och  vackra  fattighus;  det  i 
förstn.  socken,  till  en  början  bestämdt  för 
4,  rymmer  nu  40  fattiga;  på  Wegeholm 

inrättades  apothek,  och  i  den  hvälfda 
borgportgången  dukades  dagligen  ett  bord 
för  de  fattiga  ra.  m.  Efter  deras  död 
skiftades  arfvet  i  3  lotter;  Wegeholm, 
som  utgjorde  ena  lotten,  delados  åter  i 
5  lotter,  af  hvilka  kammarherren  Casper 
C.  W.  M.  Eh  ren  borg  för  egen  och  4 
systrars  räkning  uttog  2  lotter  samt 
tillöste  sig  sedermera  både  deras  andel 
och  de  tre  återstående  lotterna,  så  att 

han  slutligen  blef  ensam  egare  till  We- 
geholm. Under  hans  tid  blef  mycket 

från  egendomen  undansåldt,  och  2  år 

efter  hans  död  1^:44  köptes  den  af  nu- 
varande egaren,  öfverjägmästaren  Johan 

Sjöcrona. 
Egendomen  utgör  för  närvarande  öVg 

ratl  säteri,  ̂ U  nati  Källstorp,  ̂ g  mtl 
Utväliiige  och  1  mtl  Kärra,  raed  en  areal 
af  2,350  tid,  deraf  300  tid  skog;  till 
godset  höra  2  vattenqvarnar  med  6  par 
stenar,  marsvinsfiske  i  Skelderviken.  — 
Jus  patronatus  till  pastoratet  utöfvades 
af  grefve  Stenbock  och  förklarades  1766, 
vid  sednare  egares  ansökan  att  återfå 
denna  rätt,  för  att  ha  varit  personel 
för  Stenbock  och  hans  arfvingar.  —  På 
Wegeholms  egor  har  utvisats  kämpen 
Starkotters  graf,  som  skall  varit  60  alnar 
lång;  ännu  finnas  der  flera  grafhögar, 
bland  hvilka  en,  belägen  vid  Låsahuset, 
blifvit  af  mag.  N.  Bruzelius  öppnad  och 
beskrifven  i  hans  »Svenska  fornlemnin- 

gar»,  1  haft.  Ett  stycke  på  andra  sidan 
om  Wegeholmsån  har  varit  upprest  en 
sten,  der  man  af  fynd  vid  företagna 

gräfningar  vill  sluta  till  att  likförbrän- 
ningsstället  varit  beläget. 

Wegersberg,  egendom  i  Flöda  soc- 
ken af  Oppunda  härad  i  Nyköpings  län, 

belägen  vid  den  lilla  sjön  Jägern,  be- 
står af  2V2  nitl  frälse  med  q  värn  och 

såg  m.  ra.  och  hette  fordora  Wegersbo, 
under  hvilket  naran  gården  förekommer 
1663  såsom  tillhörig  Knut  Classon  Ugglas 
enka,  Anna  Gylleuhorn;  gick  sedan  i  arf 
till  slägterua  v.  d.  Linde,  v.  Fitinghoff, 
Duwall  och  tillhörde  år  1768  major 
S.  F.  Franc,  som  var  gift  med  fröken 
M.  C.  Sparre  af  Rossvik  och  år  1782 

gjorde  Wegersberg  till  fideikommiss  för 
sin  hustrus  brorsson,  B.  E.  Sparre,  med 

vilkor  att  antaga  namnet  Franc-Sparre. 
Denne,  som  efter  hvartannat  blef  frih., 

grefve    och    president  i  krigs-kollegium, 
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dog  1837  barnlös  och  slutade  sålunda 
sjelf  sin  ätt.  Godset  inuehafves  nu  af 
majoren  C.  F.  C.   Franc. 

Weijletorp,  ett  ratl  frälse-säteri  uti 

Ljungby  socken,  "\A'illands  härad  af  Chri- stianstads län,  med  säterirättigheter  sedan 

1723,  lyder  under  TroUe-Ljungby  gård; 
se  vidare  IV  baud.,  sid.  485. 

Weinge,  Weginge  och  Winge  (i  forn- 
handliugar),  Wittinge  (på  1277  års  karta), 
socken  i  Halmstads    län,    i  ecklesiastikt 
hänseende    utgörande     med    Tjärby    ett 
regalt    pastorat    af    2:dra   klassen  inom 
Göteborgs    stift,    som   med  en  längd  af 
nära  3  mil    och    bredd    af   1  mil,  från 

hafvet  till  småländska  gränsen,  omsluter 
hela  bredden  af  halländska  området,  in- 

nefattar 60}i  mtl  och  en  befolkning  af 

3,350  personer.    Socknen  hör  i  admini- 
strativt   hänseende    till    Höks  härad,  är 

belägen    1    mil    n.    n.   o.  från    Laholm, 

17V8  mil  från  Göteborg;    areal  39,135 
tid    eller    219,126    qvadratref  och  0,ou 

qvadratmil  vatten;  ̂ b^  ratl,  deraf  24-/g 
skatte,   bk\  krono,   16V-.4  frälse;    inbyg- 

gare år  1865  omkring  2,770.     Marken 
är  merändels  jeran,  utom  en  del  af  östra 
och  nordöstra  trakterna  mot  småländska 

gränsen,  som  räknas  till  skogs-  och  bergs- 
bygd. På  strandbygden  ha  fordom  äfven 

funnits  barrskogar;  men  nu  mötes  ögat 
der    af    ofantliga    flygsandsdrifvor.      Af 

socknens   18  små  sjöar  äro  Kårarps-  och 

Antorps-spaxut  de  största.  Rådande  jord- 
mån är  sand  och  orten  i  allmänhet  mager 

samt    föga    gifvande.     Byar  med  bättre 

jordmån    äro    Wessinge,    Öringe,    der  3 

hemman  på  2-/3   mtl    frälse    äro  bättre 
bebyggda  samt  försedda  med  trädgårdar, 

Böiarp,  Brostorp,  %  mtl,  välbygdt,  äf- 
ven med  trädgårdsanläggningar.  Strand- 

bygden, der  hafstång  begagnas  till  göd- 

ning, producerar  vackraste  kornet;     bri- 
stande   spannmålen    hemtas    från   Skåne 

och  kringliggande  trakter.  Som  binäring 
tillverkas  vallmar,  äfven  någon  linneväf, 

på   1840-talet  beräknades  hvarje  hushåll 
tillverka  50  a  6U  alnar;    något  laxfiske 
idkas  ock,    äfven    försäljas  ved  och  torf 
i  Laholm.   Utskylderna  pr  hemraau  anses 

uppgå  till   140  rdr  rrat.  —  Kyrkan,  af 
sten,   Vo  mil  från  annex-kyrkan,  är  täckt 
med   bly,   62  alnar  lång,  43  alnar  bred 
till  en  del,    den    öfriga    delen    13  alnar 
bred.     Pastors-bostället  är   1    ratl  i   We- 

inge  by  raed  laxfiske  i  Karsseforss,  kom- 

ministers-bostället '-'3  ratl  i  Wessinge. 
Till  förra  ån  för  barnaundervisningen  inora 
pastoratet  donerades  af  framlidne  prosten 
D.  Alsing  uts.  frälse-hemraanet  Daggarp 
i  Tjärby  socken;  denna  donation  ökades 
väl  genom  en  gåfva  af  ett  jordstycke 
inom  Weinge,  men  har,  genom  några 
församlingsboers  motverkan,  först  i  en 

sednare  tid  kommit  det  uppväxande  släg- 
tet  till  den  åsyftade  nyttan.  Barnaun- 

dervisningen omuäranes  vid  1862  års 

inspektion  såsom  särdeles  god. 
I  pastoratet  finnas  en  stor  mängd 

ättehögar,  hvar  och  en  utmärkt  med 

eget  namn,  såsom  Kapellshögen,  der  lem- 
ningar  efter  ett  kapell  påträffas,  Wings-, 
Wihes-,  Skibs-,  Lyngs-,  Skobo-,  Sol-, 
Botels  och  Thorö  högar  m.  fl.  Vid  ett 
ställe,  kalladt  Stallet,  skall  en  dansk 

kavalleritrupp  haft  sitt  läger  under  nå- 
got krig,  och  vid  Wessinge  är  en  valplats 

med  tvenne  stora  grafvar.  Här  torde 

äfven  sägnen  om  socknens  namnhärled- 
ning fä  plats;  det  berättas,  att  namnet 

fordom  varit  Weos;  men  drottning  Mar- 
gareta, som  ej  fann  denna  namnledning 

We-oss  särdeles  behaglig,  förändrade  det 

till  We-ingen,  hvaraf  sedan  blifvit  We- 
inge. —  Utom  förstnärande  gårdar  fin- 

nas fordna  frälsegården  Kårarp,  Lassa- 
bygget, Weinge  M  6  och  8,  1  raantal, 

raed  gråstenshus  samt  god  trädgård.  — 
Adress:  Laholm. 

Weka,  två  mtl  skatte  uti  Sätuna 
socken  af  Gudhems  härad  och  Skara- 

borgs län,  omkring  1  rail  norr  om  Fal- 
köping, är  väl  bebygdt  och  eges  af  landt- 

brukaren  A.  Berggrens  arfv.;  tax.värdet 
är  28,000  rdr  rrat. 

Wekabygget,  torp  i  Knäreds  socken 
och  Halland,  der  af  landtfolket  ännu  i 
dag  utvisas  en  lada,  hvarest  konung 
Carl  XI  hvilat  raed  sina  män  den  15 

åug.   1676. 
Wekhjrttan,  en  masugn  i  Qvistbro 

socken,  Lekebergs  härad  och  Örebro  län, 
belägen  vid  en  å,  som  koramer  frän  sjön 
Fränen  och  sederraera  utfaller  i  Örebro 

Svarta;  medeltillverkningen'  1859 — 61 
har  varit  9,507  centn.  tackjern  af  raalra 
från  Dalkarlsbergs  och  Stribergs  ra.  fl. 

grufvor.  Masugnen,  tillika  med  en  mjöl- 
qvarn,  Gararaelhytte   såg,    ett   tegelverk 



Welamssunil. Wemdalen. 
269 

vid  Mullhyttan  samt  1^,^  mtl  hergs- 
manshemman,  egdes  år  1860  af  hr  L. 
Wikanders  sterblmsdelegare  ;  tillhörde  är 
1866  L.  Larsson,  E.  Jakobson  m.  fl. 

intressenter.  Hörande  byn  Wekhyttan 
hänvisas  till  artikeln  CXvissbro.  —  Om 
tvenne  bergsmän,  Nils  och  Bengt  på 
WekhjttaniWärmlands  bergslag,  på  hvars 
egor  staden  Carlstad  är  anlagd,  berättas, 
att  de  ofta  fiiigo  besök  af  hertig  Carl, 
som  en  gång  vid  resan  dit  saMe  sig 
bakpå  slädan,  men  lät  bonden  Mattes, som 
skjutsade  från  Born,  sitta  inuti.  Bönderna, 
som  mötte  dem  och  igenkände  Mattes, 
undrade  högeligen,  »att  han  fått  sig  en 
så  gill  och  grann  släda  och  bestod  sig 
en  herre  bakpå». 

Welamssund,  se  Wilhelmssiind,  egen- 
dom  i  Stockholms  län. 

Welanda,  ett  mtl  frälse-säteri,  är 
redan  beskrifvet  under  art.  Gudhems  soc- 

ken i  Elfsborgs  län,  hvartill  hänvisas; 

utom  der  uppgifna  egare  har  gården  till- 
hört majoren  på  Forstena  raajors-bost, 

Lage  Posse  och  1863  friherrinnan  Posse, 
född  Nyblajus;  säteriet  med  qvarn  för  2 
par  stenar  och  grofbladig  såg  var  sist- 

nämnda år  taxeradt  till  74,000  rdr  rmt 
och  är  extra  roteradt  för  18  dalers  ta- 
xation  under  roten  M  48. 

Welebo  (Wehleboo*  i  1700  års  jor- 
debok), ett  mtl  frälse  uti  Asenhöga  soc- 

ken, Westbo  härad  och  Jönköpings  län, 

tillhörde  såsom  säteri  på  1600-talet  lands- 
höfding  Magnus  Nilsson  Durelius,  adlad 
Durell,  och  uppgifves  då  enligt  Tuneld 
hetat  Tigerhoff,  hvartill  väl  nämnde  Du- 

reli skref  sig,  men  stället  ligger  i  Liff- 
land;  äfven  är  samma  författares  uppgift, 
att  hemmanet  i  äldre  jordeböcker  skrefs 
Willbo,  troligen  äfven  felaktig.  Tvenne 
hemman  förekomma  i  socknen  af  nästan 

enahanda  namn;  det  ena  AYahlebo,  ■'/g  mtl, 
det  andra  Wehlebo,  1  mtl,  hvilket  tro- 

ligen förorsakat,  att  de  förekomma  i  en 
sednare  jordebok  (1825  års)  under  ett 
namn,  ehuru  olika  skrifvet,  nämligen 
Wälebo  och  Welebo.  Reducerades  af 

konung  Carl  XI,  men  utlöstes  af  egaren 

till  Källerö  (Källeryd),  Dureils  måg,  fri- 
herre Chr.  Horn.  Gården  har  sederm. 

kommit  till  bönder. 

Welen,  sjö  i  Skaraborgs  län,  404 
fot  öfver  hafvet,  till  största  delen  inom 

Hofva  församling  och  Elijarås  socken, 
skjuter  med  sin  vestra  och  yttersta  ända 
in   i   Undunäs  vid  pass  ̂   mil. 

Welinge,  Welinga,  i  gamla  hand- 
lingar kallad  WilUnge,  annex-socken  till 

Daretorps  pastorat,  är  belägen  uti  VVar- 
tofta  härad,  .3V4  mil  v.  s.  v.  från  Hjo; 

areal  0,ij2  qvadratmil  land;  19-V4  ™^'» 
deraf  9'/,fi  skatte,    4','.   krono,   6  frälse; 
öfver  900  inbyggare.  Ilökensås,  som  är 
till  största  delen  krono-allmänning,  sträc- 

ker sig  genom  socknen;  jordmånen  är 
till  större  delen  sand  eller  sand  mylla,  i 

Welinge  by  jemväl  s.  k.  örjord,  och  äker- 
!)ruket  är  här  föga  gifvande;  ängen  be- 

står äfven  af  magra  sandmossar.  Såsom 
binäring  tillverkar  allmogen  tjära  och 
beck  af  törerötter,  äfvensora  laggkärl 
m.  m.  Taxeringsvärdet  717,040  rdr  rmt. 
KyrLin.  ombyggd  1752,  är  af  huggen 
sten  från  den  är  1720  raserade  Ettacks 

kyrka,  Vo  mil  från  moderkyrkan,  2  mil 
nordost  från  Sandhems  jernvägsstation. 
Skolhus  i  Hadäng;  från  åboen  Nils  på 
Hadänge  härstammar  i  femte  led  stam- 

fadern för  adliga  ätten  Leijonstolpe.  Ga- 
briel Tyresson  Hadelin.  Sockenmagazin 

och   fattighus  finnas. 

Här  märkes  kungsgården  Ettack  vid 
ån  Tidan,  gränsskilnad  mot  Wättack; 
dernäst  1  mtl  frälse  Torp;  ]Velinge, 

1^  g  skatte,  stom  1  mtl,  '/^  Korsg.,  2 '/o 
frälse.  —  Ebbarp,  Haäng  och  Maäng 
byar.  —  Adress;   Sköfde. 

Wemdalen,  annex-socken  till  Hede 
pastorat  i  Herjeådalen  af  Jemtlands  län, 
9Vo  mil  från  Östersund,  omgifves  i  öster 
och  söder  af  Svegs  pastorat,  i  norr  af 
Klöfsjö  fjell;  är  4  till  5  mil  lång,  2 
mil  bred;  areal  9, .531  qv.mil  land  eller 
220,575  tid, samt  O,os.s  qv.mil vatten;  12)^ 

mtl;  c:a  850  inbyggare.  Socknen,  i  all- 
mänhet innestängd  af  berg  och  höjder, 

genomskäres  af  2  små  elfvar  med  nam- 
net Weman,  hvilka  sedan  förena  sig  och 

utfalla  i  Ljusnan.  Jordmånen  utgöres 

mest  af  jäsjord  och  stengrus.  Hård- 
marken bär  magert  gräs,  mossmarken 

hvitmossa.  Möjligheten  för  bedrifvaude 
af  ett  slags  jordbruk  här  ligger  i  nog- 
grannt  tillvaratagande  af  alla  slags  göd- 

ningsämnen; renmossa  hopskrapas  på 

bergen  och  hemtas  från  botten  af  my- 
rarna;   på    kalk    och    lera   finnes  ingen 
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tillgång.  Frostländheten  i  dalen  är  svår 
att  förebygga,  enär  de  omifitvande  stora 
myrarna  ej  kunna  till  fullo  utdikas,  utan 
i  saramanhang  med  sänkning  af  Weinån, 
hvartill  erfordras  större  kostnad  än  som 

nuvarande  låga  jordvärde  raedgilVer  att 
dera  använda.  Skog  utöfver  egna  be- 
hofvet.  Något  hampa,  humla  och  rofvor 
växer;  men  andra  trädgårdsväxter  trifvas 

ej  i  härvarande  kalla  klimat.  Mineral- 
vatten tinnes  vid  Håns  by.  I  bevillning 

för  inkomst  erlades  år  1863:  70  rdr 

63  öre.  Taxeringsvärdet  231,200  rdr  rmt. 

—  Kyrkan,  något  öfver  2  mil  från  mo- 
derkyrkan, är  prydd  med  målningar  och 

altartafla  af  den  största  nu  lefvande  kyrk- 
målaren,  bonden  Pehr  Suudiu  i  Bruuflo 
socken.  Från  tornet  öfverser  man  den 

fruktbara  dal,  hvari  den  stora  kyrkbyn  ut- 
breder sig,  hvarest  finnes  marknads-  och 

tingsplats,  postexpedition,  apothek,  pro- 
viucialläkare-station,  m.  ra.;  vid  sommar- 

tiden visar  sig  solen  för  byns  befolkning 
ej  förr  än  6  å  7  om  morgnarna,  till 
följd  af  det  omgifvaude  Klöfsjöfjellets 
höjd.  Till  undvikande  af  dessa  höga  berg 

på  resan  mellan  Jämtland  och  Herjeå- 
dalen,  fullbordades  1821  en  väganlägg- 

ning  på  6  mil  mellan  Berg  och  \A'em- 
dalen.  Härigenom  går  äfven  vägen  från 
Östersund  till  Norge. 

Antalet  barn  i  skolåldern  år  1861 

var  93;  undervisningen  sker  i  en  flyttande 
skola  på  2  stationer.  Folket  i  socknen 
berömmes  såsom  sedligt,  gudfruktigt  och 
allvarligt.  Schubert  säger  om  dera,  »att 

dessa  öppna  och  redliga  menniskors  hand- 
tryckning, hvilka  i  alla  menniskor  en- 

dast se  sina  bröder  och  systrar,  går  ge- 
nom märg  och  ben.  Man  känner  hos 

dera  hvad  den  ena  menniskan  förmår  att 

vara  för  den  andra  utan  den  yttre  lyckans 
gåfvor.  Allt  är  så  hjertligt,  så  vänligt,  så 

älskvärdt».  —  Vid  Galbergen,  Vo  rail  söder 
oro  kyrkan,  der  nu  skog  växer,  finnas 
lemningar  efter  gårdstomter;  berättelser 
om  Carl  XI:s  besök  1686  äro  gängse 

bland  folket.  —  Största  byar  äro  Hån 
och  Kyrkbyn.  —  Adr.:   Weradalen. 

Wemlinge,  Wemblinge,  ett  mtl  ber. 
säteri  och  två  mtl  skatte  i  Estuna  soc- 

ken af  Lyhundra  härad  och  Stockholms 
län,  vid  sjön  Erken,  omkring  7V2  mil 

från  hufvudstaden,  ha  på  1300-talet  till- 
hört S:t  Clara  kloster  i  Stockholm,  frän 

1321  erkebiskopen  i  Uppsala,  på  1600- 
talet  Ortala  grefskap;  bland  sednaste 
tidens  egare  må  blott  nämnas  Hjort  af 
Ornäs  omkring  1820,  Appelberg  1849; 
år  1863  voro  hemmanen  skiftade  i  2 

egolotter,  hvardera  taxerad  till  30,000 
rdr  rmt. 

Wemmenhög.  Härad  i  Malmöhus 
län,  innefattande  en  del  af  södra  slätten, 
ligger  öster  om  Malmö,  mellan  denna 
stad  och  Ystad,  samt  är  begränsadt  i 
söder  af  Östersjön,  i  norr  af  Bara,  i 
öster  af  Ljunits  och  Torna  samt  i  vester 

af  Skytts  och  Oxie  härader.  Det  om- 

fattar'på  81,902  tid  fast  land  och  0,ii5 qvadratmil  vatten  24  hela  socknar  (se 
tab.  till  Malmöhus  län),  med  tillsara- 

mans 454  mtl,  deri  inberäknade  V2\\ 

mtl  af  A.nderstorps  socken,  som  för  öf- 
rigt  räknas  till  Skytts  härad,  äfvensora 
26|^  mtl  af  Stora  Svedala,  sora  genom 
kongl.  beslut  af  den  31  Okt.  1865  fr. 
o.  m.  1867  skola  förläggas  till  Oxie 

härad,  der  socknens  öfriga  1^'^^  mtl  äro 
belägna,  hvilka  förut  genom  karamar- 
kollegii  utslag  af  den  22  Mars  1858 
förlades  från  Kerrstorps  socken  inom 
Oxie  härad  till  Wemmenhögs  socken. 

Inbyggarnes  antal,  som  på  60  år  för- 
dubblats, uppgick  år  1865  till  28,033. 

Folket  eger  i  hög  grad  Skånska  slätt- 
bons karakter;  de  anses  äfven  vara  de 

trögaste  af  denna  folkstam,  hvilket  visar 
sig  äfven  uti  den  envishet,  h varmed  de 
fasthänga  vid  gamla  vanor  eller  ovanor. 
Såsora  en  karakteristik  öfver  Weraraen- 
högsboen  kan  anföras  Sjöborgs  yttrande, 

att,  då  den  fattiga  sraåländningen  vid  till- 
frågan ora  årsväxten  börjar  med  att  tacka 

Gud  för  det  goda  honom  blifvit  gifvet  och 
sist  nämner,  att  rågen  blifvit  klen  eller 

Gudnås!  ingen;  börjar  deremot  den  skån- 
ska, välfödda  slättbonden  sitt  svar  raed 

en  lång  jämmer  öfver  det  onda  och  raed 
klagan  öfver  hvad   han  icke  fått. 

Häradet,  i  gamla  handlingar  benärandt 
ömsom  Wemundshög,  Wäpmannehög  eller 
Webmund,  har  utgjort,  jemte  Oxie  och 

Skytts,  länets  första  fögderi,  med  tings- 
ställe i  Anderstorps  socken,  raen  är  nu- 

raer  öfverflyttadt  till  Herrestads  och  Lju- 
nits häraders  dorasaga;  dess  sigill  har 

trenne  högar.  Gemensamt  med  fögderiets 

öfriga  härader  har  detta  brandstodsför- 

ening,  men  särskild  sparbank.  —  Jord- 
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månen  Sr  mer  hös^länd  än  i  f5o:f]eriets 
båda  andra  bäradtjr,  styfvare  att  bruka 
och  i  allmänhet  icke  så  bördifr;  men 

dess  södra  del,  som  är  jemnare,  är  lik- 
väl franska  fruktbar.  Af  egoryraden  äro 

49,583  tid  odlad  jord  och  5,359  na- 
turlig äng.  Öfver  hufvud  var  år  1863 

1  mtl  taxeradt  till  50,000  rdr.  Till- 
gången på  så  väl  skog  som  torfmossar 

är  god.  Af  insjöar  äro  Börringe,  Fjell- 
fota.  Svaneholms,  Nusbyhobns  och  Hof- 
gårds  sjöar  de  största.  Vid  de  hiir  i 
ganska  stor  mängd  förekommande  åarna 
med  goda  vattenfall  äro  flera  qvarnar 
anlagda.  Af  fabriker  och  inrättningar 
finnas  vidare,  Anderslöfs  och  Skurups 
kakelugns-fabriker,  Jordberga  kritverk, 
Dybecks  bieri)ryggeri.  Östra  Torps  kalk- 

bruk, 8  stycken  tegelbruk  ra.  m.  Flera 
fisklägen  finnas:  Böste,  Smye,  Beddinge, 
Kalthus,  Hörte  och  Abekås,  der  ett  he- 

derligt och  kraftfullt  folk  med  sina  »vrak- 
ekopj  och  fisknät  förvärfvar  sig,  om  icke 
något  välstånd,  dock  tillräcklig  bergning. 
Lastageplatser  vid  Östra  Torp  och  Hörte, 
den   sistnämnda  i  Skifvarps  sockeu. 

Häradets  namn  anser  Sjöborg  komma 

af  en  Wemunds  eller  Wimmings  begraf- 
ningsplats ;  ännu  utvisas  ättehögen,  och 
uti  gamla  danska  kämpavisor  omtalas, 
huru  den  unge,  af  lyckan  och  kärleken 

gynnade  Grimraer  och  den  starke  Kam- 
per inom  en  krets  på  Wimmings  höj 

genom  ett  envig  afgjorde,  hvilken  af 
dera  skulle  ega  den  älskade  Ingeborg. 

—  Af  större  gårdar  märkas:  Börringe- 
kloster,  Brodda,  Dybeck,  Jordberga, 

Lindholmen,  Näsbyholm,  Skönabeck,  Sva- 
neholm och  Thorsjö.  Postexpedition  är 

i  Anderslöfs  socken. 

Wemmenliög ,  ett  kontrakt  under 
Lunds  stift,  innefattar  10  pastorat;  se 
tab.  till  Malmöhus  län. 

Wemmenhög,  Vestra,  annex-socken 
till  Östra  Weramenhögs  pastorat,  är  be- 

lägen uti  Wemraenhögs  härad  af  Malraö- 

hus  län,  2  mil  från  Ystad,  ̂ /^^  mil  från 
hafvet,  med  endast  en  by  af  3  1  mtl 

skatte,  2';4  krouo,  2]-j?  frälse,  tillsam- 
mans 8'/|.,  mantal,  på  1,203  tid  eller 

6,736  qvadratref.  —  Socknen  har  jemn 
mark,  lera  till  jordmån  samt  nägou 

torfjord,  men  brist  på  skog.  Folkmäng- 
den, som  på  50  år  fördubblats,  uppgick 

1865  till  510  personer.  Kyrkan,  V, 

mil  från  moderkyrkan,  består  af  aflång- 
fyrkantigt  skepp  och  fyrkantigt  chor, 
livars  gafvelröste  är  ziradt  med  prydliga 
nischfördjupiiingar;  tornet  uppfördes  först 
för  få  årtionden  sedan.  Skolan,  som 

räknar  sin  verksamhet  från  1844,  besö- 
kes  på  en  gång  vanligen  af  50  barn. 
Sockenbibliothek  finnes.  —  Taxerings- 

värdet är  503,500  rdr.  Enda  större 

gården  är  1  mtl  häradsskrifvare-boställe; 
en  vallmarsstamp  finufs.  —  Adr.:  Malmö 
och   Östra   Wemmenliög. 

Wemmenhög,  Östra,  regalt  pastorat 
under  Wemmenhögs  kontrakt  af  Lunds 

stift,  utgöres  af  Westra  och  Östra  Wem- 

menhögs socknar,  med  58 '/j.,  mtl.  be- 
bodda 1865  af  2,080  personer.  —  Östra 

Wemmenhög,  raodersocken,  belägen  uti 
Weramenhögs  härad  af  ̂ lalmöhus  län, 

;  vid  hafvet,  4  mil  från  Malraö,  2  från 

i  Ystad,  omfattar  3  byar,  Östra  Wemmen- 

I  hög,  Ölöf  och  Dybeck,  med  l}-{  mtl 
'  skatte,  l'/^  krono,  47'/8  frälse,  tillsam- 
I  mans  50'/jf.  mtl,  på  5,()91  tid  eller 
!  28,509  qvadratref.  —  Socknen,  som  har 
;  jemn  mark,  hufvudsakligen  lera  till  jord- 
I  män,  utom  en  sandig  sträcka  vid  hafvet, 

ingen  skog,  men  högst  betydlig  torf- 
jord, beboddes  1865  af  1,575  inbyggare. 

Några  anteckningar,  gjorda  af  Linné  un- 
der hans  skånska  resa  1750  må  här  in- 

tagas. Tid  alla  gärdesgårdar  voro  pilar 
till  stor  prydnad  planterade;  allmänna 
sädesslaget  är  viuterråg.  Fyra  slags  ogräs 
voro  här  på  orten  de  hufvudsakligaste, 
såsom  Melampyrum  arvense  i  rågåkern, 
Sinapis  arve7isis  i  kornåkern,  Dora  i 
hören.  —  Hörtehamn, r\u  mer  igengrundad, 
var  fordom  upplagsplats  för  Liibeckska 
handlande.  —  Barnundervisningen  be- 
strides  uti  fast  skola  sedan  1844  och 

uti  ambulatorisk  sedan  1859;  antalet  i 
skolan  inskrifna  barn  är  94;  i  hvardera 

af  socknens  byar  är  ett  skolhus;  socken- 
bibliothek finnes.  Rörande  fornminnena 

hänvisas  till  artikeln  Dybeck.  All  fast 
egendom  taxerades  1863  till  1,641,000 
rdr  rmt.  Märkligaste  gårdarne  äro  2:ne 
af  Dybecks  styckade  säteri  bildade,  deraf 

den  ena  på  5'',4  mtl  och  den  andra  på 
l'  3  mänt.,  resten  af  säteriet  är  i  14 
brukningsdelar.  Prestgård,  1  mtl;  '/^ 
mtl  Klockarebol;  af  verk  finnas  Ridda- 
remöllans   vallmarsstamp   och  dess  samt 
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Brännemöllu  vattenqvarnar;  —  ett  fisk- 
läge Katthus.  —  Adress:  Malmö. 

Wemmerlöf.  Regalt  pastorat  under 
Albo  ocli  Jerrestads  kontrakt  af  Lunds 

stift,  utgöres  af  socknarna  Wemmerlöf 

och  Korum,  med  24Vi6  n^^'  o^^^  ̂ " 

folkmängd  af  1,820.  —  Wemmerlöf, 

modexsocken,  är  belägen  uti  Christiau- 

stads  län  och  Jerrestads  härad,  1'/^ 
mil  v.  n.  v.  från  Cirabrishamn,  %  mil 
från  hafvet;  arealen,  5,832  tid  eller 

32.649  qvadratref,   är  fördelad   på   174^ 
ratl,  deraf   6! 

skatte,    S\^ 
krono,  2-/3 

frälse.  Socknen,  som  liar  merändels  slät 

raark  med  några  sandbankar,  brist  på 
skog,  men  någon  bränntorf,  bebos  af 

1,040  inbyggare,  ett  antal,  ökadt  på 
50  år  med  300.  Här  föddes,  år  1805 

den  14  Juli,  theologen  och  författaren 

H.  M.  Malin.  Förnämsta  godset  utgöres 

af  säteriet  Gylleboa    med  underlydande; 

—  Prestgård,  %  mtl,  klockarebost.  ^/g 
mtl.  —  Hemman  och  byar:  Carlaby, 
Lilla  och  Stora  Esperöd,  Wemmerlöf, 
Wiresta,  Stora  Döde  m.  fl.  Forsemölla 

vallmarsstarap  och  qvarn ;  —  Stora  Ram- 
nakulla  qvarn.  —  Adress:  Cimbrisbamn. 

Wemmerlöf,  annex-socken  till  Ham- 
raarlöfs  pastorat,  är  belägen  i  Skytts 

härad  af  Malmöhus  län,  2'* '^  mil  s.  s.  o. 
från  Malmö,  '/o  mil  från  hafvet,  samt 

innehåller  1,389  tid  eller  7,778  qvadr.- 
ref  uti  en  by  och  29  gatuhus,  med 

b\\\  mtl  skatte,  2}fJ^  krono,  1  frälse. 

Socknen,  med  lermylla  till  rådande  jord- 

mån, brist  på  skog,  bebos  af  370  in- 
byggare, har  sedan  1846  skola,  som 

besökes  vanligen  af  39  barn.  Kyrkan 

ligger  Ve  ™il  ̂ rån  moderkyrkan.  Största 
gården  består  af  M  3,  5  och  7  på 

IV16  nitl,  anslagna  till  öfverste-boställe; 

^12,  ̂ ,\  ratl,  är  äfven  en  bättre  be- 
byggd   gård,    tax,    till    6(J,000    rdr  rrat. 

—  Adress:  Trelleborg. 

Wenaverken,  kobolt ,  zink-  och  kop- 

parverk i  Hammars  och  Lerbäcks  sock- 
nar af  Örebro  län,  nära  sjön  Amlångens 

stränder.  De  bestå  af  Fredriksbergs  och 

Johannisborgs  bruk,  började  bearbetas 

år  1770,  uppnådde  en  ganska  blom- 

strande period  i  början  af  1820-talet, 
då  man  årligen  vann  40  till  47,000  16 
kobolt;  sedermera  hafva  verken  dock 

intill  sista  åren  varit  i  aftagande,  i  syn- 
nerhet   i    följd    af   bristande    afsättning, 

så  att  de  på  1840-talet  i  medeltal  gåfvo 
blott  8,800  U  årligen.  År  1860  erhöll 

man  1,124  skU  kopparmalm.  Verken 

hafva  nu  mer  blifvit  inköpta  af  bola- 
get »La  vieille  montagne»,  och  enligt 

oflficiel  uppgift  uppfordrades  ur  Wena 

och  Isåsa  med  flera  grufvor  inom  förut- 
nämnda socknar,  tillika  med  en  nämnda 

bolag  tillhörig  grufva  i  Östergötland,  år 
1864  tillsammans  334,420  centn.  malm. 

Wendel,  socken  i  Örbyhus  härad  af 

Uppsala  län,  omfattar  10,623  tid  eller 
59,488  qvadratref  fast  mark  och  0,044 

qvadratmil  vatten,  fördelade  på  llöVo 

mtl,  hvaraf  M^!.^  skatte,  liy,  krono 
och  69/4  frälse,  med  en  folkmängd  af 

omkring  2,660  personer  och  ett  tax.- 
värde  af  1,826,919  rdr  rmt.  —  Marken 
är  kuperad,  isynnerhet  vestra  delen,  der 
slätter  och  kärr  omvexla  med  skog  och 

bergmark.  Socknen  genomskäres  af  en 

sandås  från  norr  till  söder  och  i  syd- 
vest  utgör  en  dylik,  den  största  i  länet, 

gräns  mot  Wiksta  socken.  Genom  östra 
och  södra  delarna  flyta  Wendelsjön  och 

dess  utlopp  Wendelsån  samt  Buringe- 
sjön.  Bådande  jordmän  är  lera,  här  och 
der  sand.  Jemte  hufvudnäringen,  som 

är  åkerbruk,  idkas  något  skogsbruk  för 

närmaste  orters  jernverk.  Inom  socknen 

finnes  en  filial-sparbank  till  Uppsala  stad 
och  län ;  vid  kyrkan  är  tingsställe  för 

Wendels  tingslag.  Yid  Örbyhus  är  sta- 
tion för  en  distriktsläkare.  Till  belöning 

för  dödad  björn  är  nyligen  beslutet 
inom  detta  samhälle,  att  50  öre  pr  mtl 

skola  erläggas  till  sockeukassan;  torpare 
och  backstugusittare  m.  fl.,  hvilka  ega 

ko,  betala  lika  med  egare  af  '/g  mtl. 
Folkskolan  eger  2  frälse-bemman,  skol- 

lärarebostaden Marieberg  samt  skolhus. 

—  Socknen  utgör  ensam  ett  regalt 
pastorat.  Kyrkan,  af  tegel  och  betydlig 

storlek,  belägen  på  3V2  ̂ ils  afstånd 
från  stiftsstaden  Uppsala,  är  gammal, 

invigdes  1310  af  erkebiskop  Nicolaus. 
Fornminnena  utgöras  af  runstenar  samt 

Ottar  Wendel-Krakes  hög,  en  bland  de 
ansenligaste  af  nordens  ättekullar.  Denne 
Ottar  skall,  innan  han  blef  öfverkonung, 

egt  det  land  af  Uppland,  som  kallades 
VVeudeln,  och  lefver  i  folkets  minne 

såsom  en  god  krigsman  samt  för  öfrigt 

såsom  den  der  befrämjade  landets  bästa 

genom  uppodlingar  och  rödjande  af  vägar 
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genom  vildmarkerna;  men  socknens raärk- 
lij^aste  historiska  minne  är  dess  största 

gods,  Urbyhus,  hvarunder  lyda  38Vg 
mtl,  deribland  berustadc  säteriet  Kätts- 

limje;  —  Vi\  mtl  Husby  med  underl. 
!'/•>  nitl,  hvartill  brukas  arrenderade 

liäradsliöfdingebostället  l^g  Husby;  — 

Hufydvlsberys  egendom  af  '/«  mtl  Hof- 

yärdsbery,  l*/g  Brunnby,  '/,  Thovsinyra; 
—  Under  Leufsta  bruk  lyda  15  mtl, 

deribland  Norrby  \,Gärds)nyra  "^/^  säteri, 

Åkerby  '',,,  frälse  m.  fl.;  —  ̂ /g  mtl  Uy- 
gelbo  uniler  Ullforss  bruk;  —  Alby,  1 
frälse,   '/o  skatte  med  särskild  folkskola. 

—  Torkelsbo.  —  Åbyygebyqvarn.  —  Prest- 

gurden  l^;  AUtrbäck,  '/o  mtl,  kaplans- 
bohl.  —  Adress:   Uppsala. 

Wendelsö,  två  mtl  fralse-säteri,  uti 
Öster-IIaninge  socken  af  Stockholms  län 

och  Sotholras  härad,  vid  pass  2 '/o  i"i' 
från  hufvudstaden,  med  vackert  läge  vid 

Drefvikens  södra  strand,  är  väl  bebygdt, 

oingifvet  af  trädgård  och  park.  —  Wen- 
delsö (eller  Wendelsjö)  förekommer  1467 

såsom  såldt  af  tyska  riddare-orden  till 
Erik  Axelsson  Tott;  har  genom  gifte 
kommit  till  r.  r.  Hans  Bjelkenstjerna,  inom 

hvars  slägt  det  förblef  till  slutet  af  1600- 
talet,  befinnes  omkring  1750  tillhöra 
en  Rosenhane,  derefter  r.  r.  Arnell  f 

1777,  sedermera  Salonius,  statsrådet  La- 

gerbring  och  uu  (1866)  expeditionssekre- 
terare H.  von  Beskow.  Sistnämnda  år 

utgjordes  underlydande  godset  af  öVg 
mtl,  qvarn  för  2  par  stenar  och  såg 

på  säteriets  egor,  det  hela  var  taxeradt 
till  188,000  rdr  rmt,  hvaraf  70,000 

rdr  för  sjelfva  säteriet.  Till  godset  hörer 

betydlig  skog.  A  tillhörande  lägenheten 
Svartbäck  finnes  ett  skolhus. 

Wenern.  Sveriges  största  insjö  och 

till  storleken  den  tredje  bland  sjöarna 

i  Europa,  håller  14  svenska  mil  i  sin 
största  längd,  7  mil  i  sin  största  bredd, 

har  en  areal  af  52  qvadratmil  och  lig- 
ger 148,.5  fot  öfver  Nordsjön.  Största 

djupet,  norr  om  ögruppen  Lurö,  bekant 
genom  det  der  under  medeltiden  belägna 

klostret,  uppgår  till  359  fot.  Yestra 

delen  af  sjön,  kallad  Dalbosjön,  är  an- 
senligt grundare  än  östra  delen.  Wenerus 

begge  delar.  Stora  Wenern  och  den 

nyssnämnda  Dalbosjön,  skiljas  från  hvar- 
andra  genom  det  från  Wärmland  ut- 

skjutande  s.    k.    Wärmlands-Näs,    samt 

ögrupperna  Djurön  och  Lurön,  af  hvil- 
ka  den  sistnämnda  tyckes  bilda  qvar- 
lefvan  af  en  naturlig  bro  mellan  Näset 
och  den  inom  Westgötalandet  liggande 
stora  öu  Kallandsö.  Utom  dessa  har 

sjön  blott  få  öar.  de  största  äro  Hani- 
marön  och  Ariiön  vid  norra  stranden, 

Thorsö  och  Bromö  vid  den  södra.  We- 
nerns  stränder  äro  högst  omvexlande, 

de  nordliga,  bergiga  och  skogbevuxna, 
omgifvas  med  en  vacker  skärgård,  de 

sydliga  äro  deremot  öppna  och  flacka. 

Sjön  förändrar  ofta  sitt  vattenstånd,  stun- 
dom ända  till  tio  fot,  och  icke  perio; 

diskt,  utan  så,  att  stigandet  och  fallan- 
det kunna  fortfara  flera  är  efter  hvar- 

andra.  Man  har  funnit  orsaken  härtill 

vara  den,  att  Wenern  stundom  från  sina 

floder  mottager  mer  vatten  än  han  kan 
afbörda  sig  under  året,  och  då  detta 
inträffar  flera  år  å  rad,  måste  stigandet 

bli  ansenligt.  Man  tror  sig  emellertid 
hafva  funnit,  att  öfverskottet  af  vatten 

för  året  icke  öfverstigit  4, 31  svenska  fot. 
Bland  Wenerns  vikar  märkas  Arfjärden, 

Katviken,  Kinneviken,  l)ettern  m.  fl.  Uti 
Wenern  infalla  omkring  .30  strömmar; 

men  sjön  har  endast  ett  aflopp  i  Göta- 
Elf.  —  Norrifrån  infalla  i  Wenern  Let- 

eller  Svartelfven,  Klarelfven,  Frykens 

vattendrag  med  Norsellven,  Wärmelens 

vattendrag,  Byelfven  samt  den  vestra  de- 
len af  Wärmland  och  större  delen  af 

Dal  fyllande  vattendrag,  som  utfaller 
vid  Köpmannebro.  För  öppnande  af 
segelled  från  Wenern  vid  Hattefura,  förbi 
nämnda  bro,  genom  sjöarne  Akelången, 

llogvarpen,  Laxsjön  och  Lelången  till 
sjön  Stora  Lee  samt  anläggning  af  en 

jernväg  af  2,350  fots  längd  vid  Hofve- 
ruds  bruk,  är  vid  1863  års  riksmöte 
lemnadt  ett  statsbidrag  af  1,000,000 
rdr  rmt. 

Söderifrån  utfalla  Tidan,  Lidan  och 

Nossan,  den  sistnämnda  i  viken  Detteru. 

Sjön  har  ymnig  tillgång  pä  lax,  sik, 

gädda,  rudor,   m.  fl.   arter. 

I  Wenern  iumynnar  vid  Sjötorp  West- 

göta-kanal, och  den  stora  sjön  genom- 
korsas i  den  rigtniugen  af  talrika  ång- 

fartyg. Städer,  belägna  vid  Wenern, 
äro:  Carlstad  och  Christinehamu  på  norra 

sidan,  Mariestad  på  östra,  Lidköping 

och  Wenersborg  på  södra,  samt  Åmål 

på  vestra  sidan.     Rörande  de  uudersök- 
35 
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ningar,  som  blitVit  gjorda  om  utförbar- 
heteu  och  nyttau  af  anstalter  till  att 

förekomma  sjöns  öfversvämningar,  hän- 
visa vi  till  Agardhs  statistik  I  Baud. 

2  haft.  pag.  88. 
Genom  försorg  af  Direktionen  för 

segelfartens  förl)iittran(le  å  sjön  Wenern 
äro  sedan  dess  bildande  1813  intill  1860 

års  utgång  byggde,  anlagda  och  under- 
hållna, vid  inloppen  till  sjöns  hamnar, 

hvaraf  de  djupaste  kunna  anlöpas  af  10 
till  11  fot  djupgående  fartyg,  å  sjöns 
stränder  och  i  dess  skärgårdar:  12  fy- 

rar, 2  timrade  bakar,  67  spirbåkar,  232 
kumlar.  .5  bojar  och  1,080  prickar; 

hvarjemte  fnnnos  till  seglationens  be- 
främjande och  säkerhetsaustalternas  vär- 

dande 2  uppsyningsmän,  11  fyrvaktar^ 
samt  84   lotsar  och   prickhållare. 

Wenersborg,  stapelstad,  säte  för 

laiulshöfdiugcn  i  Elfsborgs  län,  43'/-. 
mil  från  Stockholm,  B'/.^  mil  från  Göte- 

borg och  3  mil  frän  närmaste  stad, 

Uddevalla,  ligger  på  en  i  Wenerns  syd- 
östra hörn  utskjutande  udde,  som  på 

östra  sidan  sköljes  af  dennas  utlopp 

i  Göta-elf  och  på  den  vestra  af  sjön 
Wassbotten,  hvilken,  egentligeu  utgöran- 

de en  liten  vik  af  Wenern,  är  medelst 
en  i  Carl  IX:s  tid  gräfd  kanal,  Carls 

graf  kallad  (den  äldsta  i  Sverige)  för- 
enad med  elfven  på  '/j,  mils  afstånd 

från  staden,  hvilken  således  i  sjelfva 
verket  är  på  alla  sidor  omgifven  af 
vatten.  Kommunikationen  med  fasta  lan- 

det eger  rum  medelst  trenne  broar,  nera- 
ligen:  österut,  Rånniansbron,  benämnd 

efter  det  betydliga  fall  i  början  af  elf- 
ven, öfver  hvilket  den  af  Polhem  bygg- 
des på  ett  sinnrikt  sätt  utan  brokar 

(fullbordad  1694);  vesterut,  mot  Dals- 
land, den  s.  k.  Dalbobron,  öfver  sundet 

mellan  Wenern  och  Wassbotten,  af  sten, 

omkring  2,000  fot  lång,  med  vind- 

^ryoo^  ̂ i"  segelfarten,  samt  söderut, 
öfver  Carls  graf,  Jen  s.  k.  Gropbron. 
Stadens  läge  är  i  alla  afseendeu  fördel- 

aktigt samt  rikt  på  natursköna  omgif- 
ningar.  —  Wenersborg  har  från  början 
hvarken  haft  samma  plats  eller  samma 
benämning  som  nu;  en  äldre  stad  vid 
namn  Brätte  eller  Brätte,  belägen  vid 

pass  ';.,  mil  mera  sydligt,  vid  andra 
ändån  af  Wassljotten,  och  hvars  anlägg- 

ningstid   ej    är    pälitli;,'t    känd    omtalas 

ännu  år  1620,  såsom  den  der  fått  för- 
nyade privilegier  af  Gustaf  II  Adolf, 

men  vid  pass  20  år  sednare  öfvergafs 
densamma  efterhaud,  i  anseende  till  flera 
med  dess  läge  förenade  ogynnsamma 
omständigheter,  och  år  1642  började 
man,  på  regeringens  uppmaning,  bygga 
den  nya  staden  på  en  del  af  den  åt 

den  gamla  genom  kongl.  privilegier  do- 
nerade jorden.  Namnet  Wenersborg  gafs 

först  åt  en,  jemte  vallar  m.  m.  till 

stadens  försvar  uppbyggd  skans,  och  öf- 
verflyttades  sedan  på  sjelfva  staden.  Dy- 

lika befästningar,  på  den  tiden  vanliga 
vid  åtskilliga  städer,  voro  här  mer  än 
väl  behöfliga,  emedan  staden,  i  anseende 
till  dess  läge  såsom  gränsort  i  krigstid 
var  mer  än  de  flesta  utsatt  för  fiendens 

anfall.  Så  förstördes  den  af  Norrmän- 
nen under  s.  k.  Hannibalsfejden  redan 

2  år  efter  dess  anläggning,  eller  1644, 
och  undergick  1676  återigen  samma  öde. 
Fastän  sedermera  icke  vidare  befästadt, 

utsågs  dock  Wenersborg,  äfven  nu  för 

sitt  passande  läges  skull,  1747  till  va- 
penplats mot  Norge,  och  begagnades 

åren  1788,  1808  och  1813  ytterligare 

i  samma  egenskap.  Af  svenska  regen- 
ters  besök  har  den,  af  strategiska  an- 

ledningar, trenne  gånger  blifvit  hedrad, 
nemligeu  om  vintern  1675  af  Carl  XI, 
1772  af  Gustaf  III  och  1814  af  Carl 

Johan,  såsom  kronprins.  Men  ej  alle- 
nast för  krigets  ödeläggelser  har  Weners- 

borg varit  utsatt,  utan  äfven  tvenne 
gånger  genom  vådeld  blifvit  härjad,  först 
1777,  och  sedan  1834,  då  allt  förstör- 

des, utom  kyrkan,  landshöfdinge-residcn- 
set  och  några  kojor.  Genom  den  nya 

regleringen  efter  sista  branden  har  sta- 
den blifvit  utvidgad  och  särdeles  regel- 

bundet bebyggd,  med  stora,  öppna  plat- 
ser och  mycket  breda,  fullkomligt  raka 

gator,  till  antalet  15,  hvilka  dela  den 
i  mer  än  30  rätvinkliga  qvarter  på  en 
areal  af  78  tid  31  kpl.  Hufvudgatan, 
60  fot  bred,  och  löpande  utmed  östra 
sidan  af  stora  torget,  som  håller  om- 

kring 400  fot  i  fyrkant  (40,000  qvadr.- 
fot),  delar  staden  till  hela  dess  längd  i 
tvenne  regulicra  delar,  af  hvilka  den 
vestra  är  bäst  bebyggd.  —  Wenersborg 
blef  residensstad  1679,  uppflyttades  1853 
bland  3:dje  klassens  städer  och  fick 
stapelstadsrätt  1858.    Den  utgör,  tillika 
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med  Gustaf  Adolfs  och  Ryrs  landsför- 
saiiiliiigar,  ett  regalt  pastorat  af  första 
klassen. 

Stadens  bestand  grundar  sig  egent- 
ligen på  handel  och  sjöfart.  Import- 

varor äro  förnämligast  salt,  sill  och  andra 

vii<tualier,  specerier,  drycker  samt  in- och 
utländs':a  kramvaror.  Under  sednaste 

åren  har  exporten  utgjorts  af  icke  obe- 
tydliga qvantiteter  spanniniil,  äfvciisom 

något  trävaror,  förnämligast  på  England, 
hvarifrån  återförts  hufvudsakligast  sten- 

kol, till  afsättning  vid  Wenerns  hamnar. 
Dessutom  skeppas  på  nämnda  sjö,  mest 

till  Göteborg,  jern  och  andra  bergverks- 
eflekter  samt  trävaror,  i  kommission  för 
Wärmland.  Ar  1860  egde  staden  till 
inrikes  sjöfart  50  fartyg  om  2,288  läster, 
eller  enligt  annan  uppgift  64  om  1,791 
läster;  11  större  fartyg  om  793  läster 
enligt  Patons  skeppslista  för  år  1863. 
För  utrikes  skeppningar  voro  fartygen 
då  ännu  högst  få,  men  hafva  sedan 
hastigt  ökats.  Vid  nämnda  tidpunkt 

ankom mo  och  afgingo  frän  och  till  sta- 
den årligen  omkring  450  fartyg  om  vid 

pass  19,000  läster;  mesta  transporten 
till  och  från  staden  sker  dock  förmedelst 

ångfartyg,  hvaraf  år  1860  mer  än  40 

reguliert  besökte  staden.  Spannmålsex- 
porten steg  redan  1856  till  60,000  t:r, 

och  torde  sedan  dess  blifvit  minst  för- 
dubblad. —  Ar  1805  funnos  i  Weners- 

borg  blott  6  handlande,  men  omkring 
50  år  sednare  hade  de  ökats  till  63 

(hvaribland  3  qvinuor),  med  38  perso- 
ners betjening.  Sednare  officiela  uppgift 

nämner  blott  49  handlande  med  51  be- 
tjente.  Tulluppbörden,  allt  för  införsel, 
steg  1856  till  18,585  rdr,  år  1863  till 

blott  254  rdr.  —  Segelleden  förbi  sta- 
den underhålles  i  behörigt  skick  på  be- 

kostnad af  Kya  TroUhätte-kanalbolag. 
—  Staden  har  ett  större  och  tvenne 

mindre  skeppsvarf.  —  I  afseende  på  fa- 
briksrörelsen, som  förut  i  allmänhet  icke 

varit  särdeles  betydlig,  bör  dock  märkas 
en  tändsticksfabrik  med  öfver  hundra 

arbetare  och  en  tillverkning,  hvars  värde 
redan  1858  uppgick  till  närmare  150,000 
rdr,  och  ett  garfveri,  hvars  tillverknings- 

värde seduast  utgjorde  35,000  rdr;  en 
torkria  för  spannmål,  hvilken  vunnit  stort 

förtroende  i  orten.  En  nyare  industri- 
gren är  tillverkandet    af   bättre    åkdon, 

hvaraf  en  stor  del  finna  köpare  i  Norge. 

l'å  stadens  egor  finnes  en  såg(|varn. 
Enligt  ofificiela  meddelanden  är  fabriks- 

rörelsen nu  i  stigande;  äfvensä  handt- 
verkerierna.  Sedan  1752  finnes  här  ett 

kronobageri,  som  ännu  1818  ansågs  för 

det  bästa  i  Sverige.  Handtverksmästar- 
nes  antal,  som  förr  varit  större,  var  år 

1864:  82,  inberäknadt  fabrikanter;  der- 
emot  blifva  de  allt  flera,  som  lifnära  sig 

genom  handtverksarbetc  med  egna,  en- 
samma händer;  dessas  antal  var  år  1858 

omkring  50,  och  tilltager  hvarje  år  med 

minst  5  å  6  personer.  —  Stadsboerna  idka 
äfven  jordbruk. 

Allmänna  undervisningen  besörjes  af: 
1:0  Ekiiientarlävoverket,  h  vilket,  förut 

fullständigt  endast  på  real-linien,  nyligen 
undergått  samma  utvidgning  äfven  på 

den  klassiska,  så  att  det  nu  har  15  lä- 
rare. Ar  1864  var  lärjungarnas  antal 

210.  Läroverket  eger  ett  bibliotkek  om 
1,000  volymer.  2:0  Folkskolan.  3:0  En 
särskild  Flickskola,  der  undervisning  med- 

delas äfven  i  handaslöjder.  4:o  En  Sön- 
dagsskola för  lärlingar,  inrättad  genom 

handtverkarnes  egna  nitiska  bemödanden, 
hvaribland  ett  frikostigt  bidrag  bland  en 
af  dem. 

Staden  har  en  år  1822  stiftad  Spar- 
bank, hvars  kapital  år  1860  utgjorde 

385,732  rdr  rmt :  insättningarne  under 
året  stego  till  48,964  rdr;  äfven  finnes 
här  en  afdelning  af  Wårmlands  Enskilda 

Bank,  med  ett  rörelsekapital  af  1',., 
million.  —  A  Telegrafstationen,  af  l:sta 
klassen,  är  freqvensen,  i  anseende  till 
många  liniers  sammanlöpande  på  denna 

punkt,  ganska  betydlig. 
Sjukvården  bestrides  af  en  stadsläkare 

och  en  stadskirurg,  samt  en  här  statio- 
nerad provinsialläkare.  Förutom  läns- 

lasarettet ocb  kurhuset  för  norra  delen 

af  länet,  finnes  här  ett  år  1819  särskildt 
för  staden  uppfördt  sjukhus,  med  utrymme 
för  24  patienter.  Staden  har  äfven  en 
veterinäriurättning,  hvars  läkare  till  en 
del  aflönas  af  länets  Hushållnings-Sällskap 
(stiftadt  i  Wenersborg  1812),  hvilket  här 
håller  sina  sammanträden.  —  Oöentliga 
fattigvärden  är  omsorgsfullt  organiserad; 
kostnaderna,  uppgående  till  omkr.  10,000 
rdr,  bestridas  dels  af  räntan  ä  donerade 
smärre  kapitaler,  dels  af  ett  anslag  å 
bränvinsskatten,men  äfven, och  till  största 
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delen,  genom  en  tämligen  betungande 
uttaxering;  full  försörjning  erhölls  år 

1860  af  92  personer  och  mindre  under- 
håll af  106.  —  Läosfängelset,  här  be- 

läget, innehåller  90  ljusa  och  5  mörka 
celler;  fängantalet  har,  oaktadt  den  skärpta 

lagstiftningen  för  vissa  brott,  ej  stigit  un- 
der de  sednare  åren.  —  I  Wenersborg 

bildades  1841  ett  nytt  brandstodsbolag, 

gemensamt  för  staden  och  länets  lands- 
bygd. —  Bland  enskilda  stiftelser  mär- 

kas: 1:0  General-auditöreu  E.  G.  Gyllen- 
hjelms  testamentariska  disposition  af  år 

-  1824.  2:0  Regementsläkaren  G.  Sand- 
marks testamentariska  disposition  af  år 

1850.  3:0  Drottning  Lovisas  förening, 
som  bekostar  20  vanvårdade  barns  ut- 
ackordering  till  lämpliga  fosterföräldrar, 

och  4:0  En  fruntimmersförening  för  be- 
redande af  arbetsförtjenst  åt  medellösa 

qvinnor. 
De  förnämsta  byggnader  äro  de  vid 

torget  belägna:  Kyrkan,  ombyggd  efter 
1777  års  brand,  med  hvältdt  trätak, 

uppburet  af  korinthiska  pelare,  i  tveune 
rader,  håller  140  fot  i  längd  och  58  i 
bredd  ;  det  kopparbeslagna  tornet  har  en 

ringklocka  om  12  i-kfl:%\''\^i  och  är  försedt 
med  ur, —  samt  Landshöfdingeresidenset, 
af  sten,  upptordt  1754,  med   tillbyggnad 
1843,  är  en  ansenlig  byggnad,  med  ett 

särdeles  vackert  läge  å  en  med  träd  plan- 
terad rymlig  gårdsplan.  Rådhuset,  ett 

större  stenhus,  för   ändamålet  inköpt  år 
1844,  med  lokaler  för  rådhusrätt,  drät- 

selkammare m.  m.  och  med  särskild  fly- 
gel för  auktionskammare,  poliskontor  och 

vaktrum  m.  m.  Läroverkshuset,  uppfördt 
1841  och  reveteradt  med  klinkert.  Läns- 

häktet, af  tegel,  ombygdt  till  cellfängelse 

på  slutet  af  1840-talet.  Lasarettet,  Sand- 
markska  sti/telsetis  hns.  Societetshuset, 
som  innehöll  danssalong,  theater,  lokal 
för  stadskällare,  klubb,  biljard  m.  ra., 
nedbrann   för  några  år  sedan. 

Stadens  folkmängd,  som  år  1805 
bestod  af  1,437  personer,  hade  1825 
stigit  till  2,306,  1845  till  2,882,  1860 
till  4.172  och  1866  till  4,570.  Af  be- 

byggda tomter  funnos  186(J:  323  och 
obebyggda  111  (enligt  mantalslängden 

447  hus),  med  ett  saminanlagdt  upp- 
skattningsvärde af  2,277,650  rdr.  Då 

stadens  jord,  som  l)(;står  af  3,428  tid 
(hvaraf  1,546  tid  Åker   och  äng,   1,684 

tid  skog    och    betesmark    samt    197   ti 
impedimenter)  sistnämnda  år  uppskatta 
des  till  590,000  rdr,  så  blir  stadens  hel 

uppskattningsvärde    2,878,250   rdr  rnu 
Den  erlagda  bevillningen   uppgick   1864 
till  7,645  rdr.  Algiften   för  minuthandel 
med  och   utskänkning  af  bräuvin  steg  år 
1860  till  19,941  rdr  34  öre. 

Wenersborgs  magistrat  utgöres  af  borg- 
mästare och  4  rådmän.  Stadens  vapen 

är  ett  för  fulla  segel  gående  fartyg.  — 
Trenne  marknader  hållas  årligen,  nem- 
ligen  i  Januari,  Juni  och   September. 

Wenersnäs,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Näs  socken  af  Ase  härad  och  Skara- 

borgs län,  vackert  beläget  på  en  i  We- 
nern  utskjutande  udde,  omkring  2  mil 
från  Wenersborg,  är  bebygdt  i  början 
af  innevarande  århundrade  med  en  vac- 

ker manbyggnad  af  trä  utaf  dåvarande 
egaren,  öfverste-löjtn.  Carl  Silfverhjelm; 
äldre  egare  ha  varit  af  slägterna  Fle- 

ming, Stake,  Ulfsparre  och  Lilje;  när- 
varande egaren  är  grefve  C.  D.  v.  Re- 

ventlow  på  Pugerup  (se  art.  Frugärd). 
På  Wenersnäs  dog  den  19  Mars  1853 
den  under  pseudonymen  Albano  kände 
och  berömde  skriftställaren  Carl  August 

Adlersparres  fru,  Charlotta  von  Plåten. 
Underlydande  godset  utgöres  af  1%  nitl 
frälse,  Vg  rå  och  rör  under  eget  bruk 
samt  iVg  rå  och  rör  af  bönder;  det  hela 
är  taxeradt  till  203,000  rdr  rrat,  hvaraf 

90,000  rdr  för  sjelfva  säteriet,  som  är 
extra  roteradt  i  roten  JW  19,  med  taxa- 
tion  af  15  dal.  24  öre,  enligt  Kongl. 
brefvet  af  den   18  Juli   1848. 

Wenersvik,  skrifves  i  jordeböckerna 
Lund,  landtegendom  uti  Olme  härad  och 
socken  af  Carlstads  län,  belägen  invid 

Wenerns  strand,  1'/»  mil  frän  Christine- 
hamn och  3V4  niil  från  Carlstad,  är 

redan  omnämnd  under  artikeln  Lund, 
der  vi  finna,  att  den  innehafts  i  100  år 

från  1730-talet  utaf  adliga  ätten  Nu- 
mers  och  häradshöfding  Laurell  1861 
(egdes  året  förut  af  J.  N.  W.  Uhr), 
sedermera  har  godset  blifvit  såldt  och 

egdes  Wenersvik,  2  frälse-säteri,  jemte 
','2  mtl  skatte  Tånäs  år  1863  af  pos- 

sessionaten .1.  A.  Drakenberg.  Egendo- 
mens areal  uppgilVes  till  447  tid  27 

kpl.  inegor  och  487  tid  8  kpl.  skogs- 
mark; jorden  består  af  lermylla  ocli  djup- 

jord  pä  lerbotten  samt  sandjord  till  ringa 
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del;  utsädet  uppgifves  till  25  t:r  höst- 
och  180  tr  vårsäd;  tax. -värdet  1863  var 
92,000  rdr  rmt. 

Wenjan,  socken,  som  utgör  ensam 
ett  konsistorielt  pastorat  iiiom  Westerås 

stift,  är  belägen  i  Ofvan-Siljaiis  fögderi 

af  St.  Kopparbergs  län,  mellan  Öster-  och 
Wester-Dalarne  —  vid  1 ,350  fot  öfver 

hafvet — 14'/.2  mil  nordvest  från  Falun, 
omkring  3  mil  från  de  i  vester,  norr 

och  öster  angränsande  Lima,  Elfdals  och 

Mora  socknar,  éVo  "iJl  fi"äii  Jerna  i 
söder,  samt  upptager  en  areal  af  148,144 

tid  eller  828,099  qv.-ref,  deraf  140,767 
vatten  och  oduglig  mark,  585,766  skog 

och  betesmark.  Socknen  är  uppfylld  af 

skogar,  berg,  mossar  och  träsk;  en  dal- 
sträckning går  lä!igs  Wanå?},  som  är 

betydligaste  vattendraget  och  bildar  midt 
i  socknen  ^  eiijanssjön  (se  den  art.) 

Rådande  jordmån  är  sandmylla,  på  sina 

ställen  uppblandad  med  klappersten.  Af 

här  växande  lungmossa  tillredes  ett  väl- 

görande, mättande  mjöl.  En  stark  jern- 
haltig  hclsokälla  ligger  inom  Kyrkobyn. 
Växtriket  är  här  fattigt;  bland  blommor 

förtjena  dock  nämnas  Rubus  arcticus, 

Lycopodium  alpinum  samt  Viburnura 

opulus.  —  Hemmantalet  är  S^fö^  mtl 

skatte  (12  soldatrotar),  •/§  ratl  pastors- 
boställe; fast  egendom  taxerades  1863 

till  217,000  rdr  rmt.  Folkmängden  år 

1810:  1,117,  hade  1865  uppgått  till 

1,845  personer.  Åkerbruk  och  boskaps- 
skötsel äro  hufvudnäringar;  det  förra 

har  dock  intill  sednaste  tiden  varit  nära 

nog  i  vanhäfd.  Binäringar  äro  jagt,  fiske, 

båtbyggnad,  förfärdigandet  af  gröfre  slöjd- 
varor och  laggkärl,  som  afsättas  utom 

länet.  Fordna  sköflingen  af  socknens 

stora  skogar  anses  numer  förhindrad  ge- 

nom Falu  bergslags  köpekontrakt ä  Kyrko- 

byns m.  fl.  skogsområden,  derigcnom  all- 
mogen förlorade  rättigheten  till  afverk- 

ning  för  egna  behofvet  utan  föregående 

utsy  ning.  Vid  storskiftet  1861  indelades 

jorden  i  429j]-i'jf]j:dels  besutenheter  med 
32  reducerade  snesland  på  hvarje  besu- 
tenhet  och  innehades  af  421  delegare. 

Utsädet  uppgifves  till  2,551  kubikfot 

spannmål,  1,890  kubikfot  potates.  Af 
ädlare  foderväxter  har  särdeles  timotej 
vunnit  större  insteg  sedan  rågen  kommit 

i  allmännare  bruk.  Socknens  sigill,  som 
visar  eu  stuga  och   ett  nät,  utmärker  de 

förste  bebyirgames  näringsfång.  Också 
hade,  redan  långt  tillljaka,  då  socknen 
omfattatle  en  del  af  Moras  utskog,  Mora 

folk  uppfört  s.  k.  eldhus  och  sjnå  skjul 

till  fiskredskaps  förvarande  på  Biider- 
öarna  i  Wenjanssjön,  der  ett  rikt  fiske 
erbjöds  dem.  Småningom  torde  de  goda 

betesmarkerna  norr  om  sjön  —  socknens 
namn  torde  ock  kommit  af  det  gamla 

Wenja,  som  betyder  frodiga  betesmarker 
—  föranledt  till  odlingar  på  den  kring 

Wanån  sig  utbredande  slätten,  och  till 

följd  af  flet  större  afståndet  från  nybyg- 
gena till  kyrkan  öfver  en  i  högsta  grad 

oländig  mark,  meddelades bebyggarne  till- 

liitelse  att  här  uppföra  ett  kaj;ell,  der  mo- 
derförsamlingens presterskap  fingo  tjenst- 

göra  vid  lägliga  tillfällen.  Ännu  i  dag 

påminner  det  s.  k.  prestänyet,  öster  om 

sjön,  efterkommande,  hu/u  förfäderna  här 

mötte  sin  prest,  som  efter  en  ofta  hals- 
brytande ridt  vid  denna  vik  fann  bete 

åt  sin  häst  och  sjelf  derifrån  fördes  i  båt 
vidare  till  sin  bestämmelse.  Först  år 

1607  afsöndrades,  enligt  kon.  Carl  iX:s 
bref,  dat.  i  Säter  den  19  Dec.  n.  år, 

denna  trakt,  de  s.  k.  Wenjans  byar,  från 

Mora  socken,  och  blef  eget  pastorat.  — 
I  April  1608  hitsändes  församlingens 

förste  pastor,  Carolus  Laurentius  Sched- 
viensis,  till  hvars  underhåll  donerades 

af  konungen  5  t:r  kronotionde  till  vin- 
säd och  8  t:r  till  vederlag,  hvilket  för- 

höjdes 1613  med  4  t:r;  skogsallmännin- 
gen  mellan  Mora  och  Wenjan  anslogs 

till  prestbord;  äfven  förordnades,  att  till 
Wenjan  skulle  läggas  de  söder  om  sjön 
belägna  byarne  Kjettilbo  och  Gåfvunda 
och  sålunda  afsöndras  frun  Mora.  Nu- 

varande kyrkan,  ̂ if.  mil  nordvest  om 
Wenjanssjön,  byggd  af  timmer  1796, 
håller  invändigt  i  längd  100,  bredd  40, 

samt  i  höjd  till  takfoten  18  fot;  hon 
undergick  1855  vidlyftig  reparation  och 

ny  sakristia  tillbyggdes.  Sockneu  har  3 

by-  och  2  fasta  skolor.  En  högst  be- 

tydlig fond  började  att  här  bildas  1861  — 
den  beräknades  då  komma  att  uppgå 

till  284,426  rdr  rmt  —  hvaraf  räntan  är 
bestämd  att  användas  till  bestridande  af 

alla  slags  skatteutgifter  för  jordegendo- 
marne och  andra  betungande  gemensamma 

kostnader.  Socknens  äldsta  historiska 

minne  är  norska  konungen  Sverres  tåg 

härigenom  i  slutet    af    I2:te  seklet,  se- 
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derraera  röra  de  sig  kring  Gustaf  Wasas 

tid  och  isynnerhet  paminiier  sig  Wen- 
jans  allmoge  med  glädje,  att  skidlöparne, 
som  upphuiino  befriaren,  när  han  var 
nära  att  sätta  foten«utom  fäderneslandets 
jord,  voro  från  deras  ort.  Minnesvärda 
händelser  äro  ock  Danskarnes  plundring 
af  Kjettilboda  (Kjettbo)  och  det  derpu 

följande  shiget  vid  Skottniyran,  '/.,  mil 
från  nämnda  hy,  2  mil  från  kyrkan,  der 
några  hundra  Norrmän  och  Danskar 

skola  1521  blifvit  nedgjorda  af  Wen- 
jans-  och  Malungs-boerna;  stället,  der  de 
jordades  kallas  än  Wimmohed  eller  Wimmo 
Ring.  En  Spanior,  som  tillfångatogs  i 
nämnda  strid,  förmäles  varit  den  första, 

som  här  på  orten  infört  bruket  af  säck- 
pipan, ett  instrument,  som  numer  före- 

kommer nästan  endast  i  Finnskogarne.  — 
Största  godset  utgöres  af  Johannisholms 
egendom,  med  öfver  6,000  tunnl.  egen 

skog  (se  den  art.)  —  Efter  Kräggeholms 
jernbruk,  uppfördt  1759,  har  man  nu- 

mer endast  minnesmärken.  För  öfrigt 

finnas  af  välbyggda  gärdar  endast  pastors-, 
länsmans-  och  skogsförvaltare-boställena; 
det  sednare  kalladt  Siknäs,  blefbebygdt 
1856.  —  Adress:  Mora. 

Wenjanssjön,  inom  Mora  och  Wen- 
jans  socknar  i  Dalarna,  har  en  areal  af 
0,2»  qvadratmil  och  upptager  alla  genom 
Ofra  VVenjan  frambrytande  tillflöden, 
h vilka  hon  afljördar  genom  Wanån  samt 

sjön  Wan  till  Wcsterdalselfven  inom  Jer- 
na;  sjön  är  uppfylld  af  talrika  öar  och 
holmar,  hvaraf  märkas  Bnderöarne,  från 
hvilkas  uråldriga  fisklägen  Ofra  Wenjan 

leder  sin  första  uppodling  och  befolk- 
ning; Sandön,  der  glastillverkning  fanns 

på  1790-talet,  samt  Eldhusön,  som  i 
början  på  1840-talet  uppodlades.  De 
förnämsta  vikar,  som  sjön  bildar,  äro: 

Knäs-,  Llvarn-,  Dy-  och  Kålvikarne; 
Skepphus-,  Bullbo- och  Gagnvikarne,  Gam- 

näs-, Og-  (den  största)  och  Lisslavikarne, 
m.  fl.  Dess  större  tillflödande  vattendrag 
äro  Wanån,  Kräggån  och  Ogströmmen. 

Bottnen  är  mycket  ojeran,  på  flera  stäl- 
len går  strömmen  ända  till  120  fot  och 

derutöfver,  men  deremcllan  finnas  många 

uppstigande  grund,  som  stundom  för- 
hindra öfverfarten.  Stränderna  äro  med 

undantag  af  de  norra  kring  Wanåns  ut- 
lopp, stenbundna,  ödsliga  och  bevuxna 

med   barrskoK. 

Wenneberga,  Vo  mantal  skatte  uti 
Drothems  socken.  Hammarkinds  härad 
och  Linköpings  län,  nära  Söderköpings 
stad;  här  börjar  den  stora  slusskedja  på 
Göta  kanal,  med  de  8  Wennebergashis- 
sarne  och  V3  mil  från  Wenneberga  bro 
är  bestämmande  slussen  Klämman,  så 

kallad  deraf,  att  kanalen  här  synes  lik- 
som  inklämd    mellan  två  l)erg. 

Wennebjörke,  Wännehjöt-ke,  ett  ratl 
skatte  i  Södra  Wi  socken,  Sevedes  hä- 

rad och  Kalmar  län,  1  mil  från  Wira- 
merby  stad,  vid  sjön  Krön,  8  äboer  (år 

1864);  anses  i  forntiden  varit  lastage- 
plats  för  staden,  om  icke  stadens  äldsta 
läge,  till  hvilket  antagande  anledning 
gifves  af  ännu  i  sjön  befintliga  pålar 
efter  ett  brohufvud.  Äldsta  namnet  an- 

ses varit  antingen  Wennebirka,  hvilket 
Croelius  vill  härleda  från  Wen,  behaglig, 

och  Birka,  handla,  eller  Venadisbirka', 
då  det  härledes  af  Wen,  Venadis,  som 

äfven  pä  gammal  götiska  betyder  gu- 
dinna, och  lirka,  stad,  hvdket  sednare, 

efter  handelns  upphörande,  lätteligen  kun- 
nat förändrats  till  Wennbjörke,  den  be- 

qväraa  lastageplatsen,  från  hvilken  man 
kunde  sjöledes  komma  ända  till  Wim- 
merby,  då  deremot  det  gamla  Birkanäs 
på  östra  sidan  skulle,  till  följd  af  dess 
obeqvämare  läge,  fått  endast  namnet 

Birkanäs  (se  Björkanäsudde).  Rörande  vi- 
dare naranhärleduingen  hänvisas  till  art. 

Wimmerby  stad.  Förutnämnda  författare 
anser,  att  man  med  lika  rätt  bör  kunna 

antaga  Björkenäs  varit  köping  till  Wenn- 
birka,  då  äldsta  Wimmerby  varit  der  be- 

läget, som  att  Björkö  i  Mälaren,  hvilket 
förr  allmänt  ansågs  varit  Sveriges  huf- 
vudstad,  skulle  allenast  varit  hamn  och 
handelsvik  för  fordna  Sigtuna.  Vidare 
skrifver  han:  »Omöjligt  synes  icke  vara, 

att  flottan,  som  romerska  kejsaren  Augu- 
stus,  vid  Kristi  födelses  tid,  sände  åt 
våra  skandiska  öar,  besökt  denna  orten, 
samt  att  det  Byrcanis,  som  Drusus  haft 
att  göra  med  och  förmenas  varit  en  stad 
i  Göta  rike,  varit  vårt  äldsta  Wimmerby 
eller  Wennbirka  (?)  och  att  versen,  man 
finner  hos  Seneca  och  som  Pedo  gjort 
öfver  ett  skeppsbrott,  träffar  in  på  denna 
orten:  versen  försvenskad,  lyder  sålunda: 
»Mån  vi  söka  upp  folk  under  en  annan 
himmel  och  en  annan  verld,  som  böcker 

ännu  ej  omtalt.    Gudarne  förbjude  död- 

i 
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lige  ögon,  att  se  alltina:s  ända;  hvarföre 

skola  vfira  skepp  oroa  de  t'rärmiiai)de  ocli 
heliga  sjöar,  gudarnes  stilla  säteri".  Midt 
emot  Wennbjörke  pA  vestra  sidan  om 

sjön  ligger  skansen  Ifvars  udde,  som 
synes  varit  till  hamnens  eller  sundets 
försvar»  (se  vidare  art.  Ivars  udde). 

Wenngarn,  Weniicjam,  kungsgård 
uti  Stockholms  län,  S:t  Olofs  socken  af 

Erlinghundra  härad,  belägen  nära  Sig- 
tuna, vid  (jiarnsvikens  vestra  strand,  ett 

stycke  från  segelleden,  består  af  G'/., 
mtl  krono  och  har  i  sambruk  3  mantal 

Wiby  samt  '/•»  rntl  i  andra  hemman; 
alltsammans  taxerades  1863  till  200,000 
rdr  rmt. 

Wenngarn  anses  i  äldsta  tider  varit 
residens  för  Svea  konungar,  förekommer 
före  1270  såsom  herresäte  för  hr  Gere, 

gift  med  biskopen  Israilus  Erlandi  An- 
gelsdotter  llagnild,  som  blef  omL-ift  med 
ridd.  .Ivar  Carlsson  (Blå),  af  hvilkens 

slägt  flera  skrifvit  sig  till  Fånö  och 

Wennegarn;  förekommer  år  1387  under 

namnet  Winagarn  såsom  köpt  af  erke- 
biskop  Petrus  Philippi,  sedermera  såsom 
bestämdt  till  en  pniil)endeinriittning  för 

kapitlet  i  Uppsala.  I  början  pu  1400- 
taiet  innehades  godset,  som  var  då  be- 

tydligt större  än  nu,  af  Lydeke  von 

Bergen,  gift  med  Carin,  Ingemar  Ivans- 
son Wases  till  Bottna  dotter,  som  skref 

sig  till  Wänagarn,  och  i  medlet  af  samma 
århundrade  af  Eskil  Isaacsson  Baner, 

S.  R.  R.  1438—45,  död  1465,  derefter 

af  enkau  Cecilia  Gréen  såsom  morgon- 
gåfva,  tillföll  efter  deras  dotter  Sigrid, 
som  blef  Gustaf  Wasas  mormor,  genom 

arfskitte  slägterna  Roos  och  W'asa.  Se- 
dermera, i  likhet  med  månget  annat 

Wasaättens  gods,  betraktadt  som  krono, 

donerades  Wänngarn  1568  till  hertig- 
Magnus  af  Saxen,  under  hvars  tid  det 

utstod  en  belägring  af  kon.  Johan  IILs 

trupper,  och  hvars  son,  hertig  Gustaf 
lät  uppbygga  ena  stenhuset.  Godset, 

som  tillfallit  Gustaf  II  såsom  arf,  bort- 
gafs  år  1627  till  grefve  Thurn,  hvilken 

flyktat  hit  undan  de  påfviskas  förföl- 
jelser. Sonen,  gen.  Henrik  von  Thurn, 

sålde  gården  för  50,000  rdr  specie  till 
grefve  Magnus  Gabr.  de  la  Gardie,  som 

inrättade  en  kyrka  i  slottet.  Från  ho- 
nom reducerades  godset,  och  har  seder- 
mera under  olika    vilkor    varit    upplåtet 

åt  personer  af  slägterna  Fleming,  Piper, 

Gyllenborg,  öfverste  A.  Gerner,  död  här 
år  1755,  rrintzensköld,  Posse  och  Ihre. 

—  Bland  slottsrummen,  hvaraf  en  stor 
del  stå  obegagnade,  märkes  en  sal  med 

målningar,  föreställande  drottning  Disas 
öden  samt  kyrkan,  der  åtskilliga  tafior 
af  värde  finnas.  Till  gården  hörer  stor 

trädgård. 

Wenngarn  är  isynnerhet  ryktbart  ge- 
nom 2:ne  sagor,  som  vi  tillåta  oss,  efter 

A.   A.  Afzelius,   till  slut  anföra: 

Under  det  ktniung  Freij  eller  Siytriid  läiiirsl 
bort  i  hcdeiitinia  regerade  i  norden,  uppstod 
eu  svar  liuiigersnöd,  sa  att  det  beslöts  alt  alla 

gamla,  sjukliga  och  lytta  skulle  dra|ins  och  off- 
ras St  Odin.  Då  en  af  konungens  rädsherrar, 

Sjiistin  bcniiiniid,  kom  friin  tinget  hem  till  sin 
gilrd,  Wäiineirarn  i  Uj)p!and,  sporde  honom  hans 

dotter,  Disa,  efter  nytt  friin  tinget.  Och,  eme- 
dan denna  haus  dotter  var  i  allting  vis  och 

klok,  beriittadc  han  henne,  livad  rad  man  stannat 
vid.  Dii  hon  detta  hört,  sade  hon  sig  biittie  råd 
kunnat  gifva  och  undrade,  att  biand  sii  mänga 
miiii  ej  mera  klokhet  funnits.  Detta  hennes  tal 
kom  ock  slutligen  för  konungens  öron.  Denne 
vredgades  öfver  hennes  djerfhet  och  inbillade 
förstånd  samt  sade  sig  väl  kunna  göra  Disa  rådlös. 
Nu  lofvadc  han  alt  taga  henne  till  råds,  men 
med  vilkor,  att  hon  skulle  komma  till  honom, 
icke  till  fots,  icke  heller  till  häst,  icke  åkande, 

ej  heller  seglande,  icke  kliidd,  ej  heller  oklädd, 
ej  inom  år  eller  månad,  ej  på  dag  och  ej  på 

natt,  och  ej  i  ny,  icke  heller  i  nedan.  Disa, 

bekymrad  om  denna  befallning,  åkallade  gudin- 
nan Frigga  om  råd  och  for  derefter  till  konun- 
gen på  det  sätt,  att  hon  spände  tvenne  unga 

män  för  en  släda  och  lät  vid  ena  sidan  leda  eu 

bock,  hade  det  ena  benet  i  slädan  samt  det  an- 
dra öfver  bocken  och  var  sjelf  klädd  i  ett  nät. 

Kom  således  till  konungen,  icke  gående,  icke 
ridande,  icke  åkande  eller  seglande,  icke  klädd 
eller  oklädd.  Hon  kom  ej  inom  löpande  år  eller 
månad,  utan  på  den  tredje  dagen  före  Jul,  en 
af  de  dagar  i  solståndet,  som  icke  räknades  till 
sjelfva  året,  utan  till  fyllnaden  deri,  och  således 
icke  heller  tillhörde  någon  månad  egentligen; 
likaså  kom  hon  icke  i  ny,  och  icke  i  nedan, 
utan  just  i  fullmånaden;  icke  pä  dag  eller  natt, 
utan  i  skymningen.  Konungen,  förundrad  öfver 
sådan  klokliet,  lät  kalla  henne  inför  sig  och  fann 

sådant  behag  i  hennes  samtal,  fägring  och  för- 
stånd, att  lian  tog  henne  till  drottning.  Enligt 

hennes  råd  fördelades  allt  folket  sedan  i  tvenne 

delar,  hvaraf  en  del  (lottkastniog  skulle  bestämma 
hvilkeudera)  utrustades  med  vapen,  jagtredskap 

och  så  mycket  säd,  som  till  ett  utsäde  kunde  erfor- 
dras, samt  bortsändes  till  de  nordliga  obygderna,  att 

der  anlägga  nybyggen  och  uppodla  jorden.  Många 
andra  goda  råd  till  landets  fromma  t;af  denna 
drottning,  hvarigenom  hon  både  af  konungen  och 
folket  blef  älskad  och  ärad,  och  var  hennes  vis- 
liet  så  högt  aktad  i  landet,  att  många  svåra 
tvister  hänskötos  till  hennes  dom  vid  mitlvinters- 

offret,  som  deraf  snart  fick  bära  uamu  &{  Disa-ölot 
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och  Disa-ting,  hvaraf  deu  stora  niidvintersmark- 
naden  i  Uppsala  ännu  är  ett  niiune.  Så  uppkom 
ordspråket:  Godt  råd  är  åraboi;  Bättre  rara 
brödlös  än  rådlös. 

Detiua  sa^a  har  niau  hört  förståudiga  män 

på  ui:uigahaiida  sätt  sökt  uttyda:  Disa  ville  fö- 
reställa konuntren  jordbrukets  vigt  och  'stora 

nödvändighet:  hon  sjelf,  hvarken  klädd  eller 
oklädd,  atljildade  jorden  i  forsla  vårtiden,  dä  här 
och  der  gräs  börjar  uppskjuta,  men  icke  ännu 
med  grönska  läcker  marken;  träden  börja,  med 

sina  svällande  knoppar,  visa  tecken  till  löfsprick- 
ningen,  men  sakna  ännu  sin  vackra,  fuU-löfvade 
sommardrägt.  Da  är  ej  godt  att  färdas:  hvar- 

ken vagn  eller  släda  går  väl;  då  ur  bäst  för 

bonden  att  passa  väl  p;"i  tiden,  vara  förståndig 
på  solens  och  månens  skiften  och  verkningar, 
väderlek,  gamla  märken  och  tecken,  hvilkas 

kännedom  är  ett  nyttigt  arf  af  förfädreus  er- 
farenhet. 

Andra  sagan  är  frän  en  långt  sed- 
nare  tid,  deu  rörer  förutnämnde  general 
Henrik  Thiirn,  som  vann  ett  namn  bland 
Carl  Gustafs  hjeltar  i  Liefläudska  kriget. 
Dernjed  gick  så  till,  att  den  unga  grefve  Hen- 

rik var  med  Magnus  de  la  Gardie  i  staden  Riga, 

som  var  belägrad  af  1(10,(100  Ryssar.  Men  gr. 

Magnus  lät  sig  ej  af  fiendernas  mängd  förskräc- 
kas, ulan  uppmuntrade  stadens  borgare  och  in- 

vånare till  mod  och  deltagande  i  stadens  försvar, 
hvilket  de  ock  med  trohet  cjorde,  emedan  de 
mer  fruktade  för  Ryssarne  än  för  döden.  Med 
friskt  mod  gjorde  Svenskarne  utfall  den  ena 
gången  efter  den  andra,  och  bland  de  främsta 
var  den  djerfve  Henrik  Thurn,  och  hvar  gång 
stupade  ett  par  lusen  Ryssar. 

När  kejsar  Aleiis  sålunda  hade  förlorat 
fjorloutusen  man  och  lång  tid  legat  utanför 
Riga,  ledsnade  han  vid  den  leken  och  drog  sig 
tillbaka  inåt  sitt  land  igen.  Men  det  hände  en 
gång  vid  ett  utfall,  att  Thurn  fick  se  på  afstånd 
u<ågra  Svenska  ryttare,  omringade  af  en  svärm 
Ryssar;  han  kunde  icke  se  dem  falla,  utan  att 
i  sporrsträck  ila  dem  till  hjclp.  De  la  Gardie 
såg  sin  generals  fara  och  lät  med  trumpeten 
kalla  honom  tillbaka;  men  han  lydde  icke.  En 
öfverste  skickades  i  ögonblicket  efter  honom 
med  trettio  ryttare;  meu  när  han  störtade  sig 
io  i  striden,  såg  han  general  von  Thurn  och 
alla  de  Svenska  ryttarne,  dem  han  ville  frälsa, 

redan  hafva  stuj)at,  och  Buddenbrock,  —  så  var 
öfversteus  namn  —  miste  efter  en  tapper  strid 
tjugusju  af  sina  egna  ryttare;  men,  sedan  han 
slagit  mången  Ryss  till  mark  samt  sjelf  fått 

fjorton  sår,  kom  han  med  sina  tre  lefvande  ryt- 
tare tillbaka. 

Mången  Ryss  hade  i  den  striden  bitit  i 
gräset  för  grcfve  Henriks  svärd,  men  en  Ryss 
förde  såsom  segertecken  hans  hufvud  med  sig 
från  slagfältet.  Der  funno  Sveuskarnc  sedan 

den  älskade  generalens  hufvudlösa  kropp  allena, 
den  de  förde  med  sig  till  hans  sörjande  furstinna, 
»om  nu  för  andra  giingen  var  enka  efter  en  af 

Nordens  berömligasle  bjtkar.  *} 

*)  Par«tinnan  Johanna  Margaretha  af  Baden-Dnrlacli 
var  första  gången  gift  mel   rälttierren  Jub.  Baner. 

Ett  annat  minnesmärke  har  han  be- 

redt  åt  sig  genom  utgifvandet  af  »Scri- 
vers  Andliga  Själaskatt».  —  Vid  underl. 
hemmanet  Wiby  anses  det  i  äldsta  tider 
ofta  nämnda  Wicbu  kloster  legat,  från 
hvilket  sedan  Sko  och    Julita  uppstodo. 

Wentholmen,  Wendtholmen  (  i  jor- 
deboken), kungsgärd  uti  Hillersjö  soc- 

ken af  Färentuna  härad  och  Stockholms 

län,  norr  om  den  derefter  uppkallade 
viken,  omkring  3  mil  frän  hufvudstadeu. 

Stället  skall  varit  säte  för  en  Fylkis- 
konung,  äfven  eger  det  en  annan  histo- 

risk märkvärdighet  af  det  härstädes  hållna 
brödraraötet  mellan  konung  Erik  och 

hertig  Johan,  hvilket  —  säger  A.  A. 
Afzelius  —  »var  sorgligt  att  skåda».  Erik 
gick  sin  broder  genast  med  upprördt 
sinne  till  mötes  ute  på  giirden,  föll  på 
knä  och  helsade  honom  för  sin  konung. 
Johan  blef  ock  rörd  af  den  olyckliga 
sinnesbeskaftenhet,  deri  han  fann  sin 

broder:  föll  likaledes  på  knä  för  honom 
och  undanbad  sig  konungs  namn,  er- 

kännande kon.  Erik  för  rätter  konung 
i  Sverige.  Derefter  omfamnade  båda 
bröderna  hvaraudra  och  begåfvo  sig  till 
Svartsjö,  der,  enligt  andra,  mötet  skall 

försiggått.  —  Holmen  skattlades  1723 

till  272  ™t^.  var  1863  åsätt  ett  bevill- 
niugsvärde  af  75,000  rdr,  tillhörande 
äng  taxerades  till  20,000  och  dess  skog 
till   15,000  rdr  rmt. 

Wentlinge,  socken  i  Gräsgårds  hä- 
rad af  Södra  Mötet  på  Oland,  begränsad 

af  S.  Möckleby  i  norr,  Gräsgård  i  n.  o. 
och  moderförsamlingen  As  i  sydost.  I 
vester  utgöres  gränsen  af  Kalmar  sund. 
Socknen  omfattar  på  en  areal  af  4^281 

tid  fast  mark  13%  Q^tl»  deraf  1',,'!  krono, 
resten  skatte,  alltsammans  år  1864  ta- 
xeradt  till  238,000  rdr.  Landet  utgör 
en  jeran,  skoglös,  men  bördig  slätt,  ined 
undantag  af  den  del  af  allvaret,  som  hör 
hit,  hvilken  lemnar  endast  ett  magert 
bete.  Jordmånen  består  af  mulljord, 

blandad  med  lera  eller  örjord.  Fulk- 
raängden  är  640.  Kyrkan,  af  sten,  är 
belägen  ej  långt  fråu  sundet,  %  mil 
från  moderkyrkan,  har  ett  trigoiiometriskt 

bestämdt  liige  af  56"  17'  6"  lat.,  l"  38' 
52"  v.  long.  från  Stockholm.  Barna- 

undervisningen bestrides  af  klockaren. 
Talrika  fornminnen,  såsom  steusättningar 
och    Kiifthöjcar    förekomma    här    såsom 
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öfveralJt  på  Öland.  Bland  {gårdar  och 
byar  må  nämnas :  Parhoung,  1  mantal, 

pastors-boställe,  '/s  preststom  ;  —  Grön- 
högen, lastageplats,  Mörbylilla,  Went- 

linge,  Seberneby,  Lindby,  Lunda,  Svibo. 
Den  sistniimnda  <?ården  namnes  i  ett 
bref  af  konung  Erik  Knutsson  1212,  da 
den  skniktes  till  Riseberga  kloster.  Af 

Johan  III  anslogs  samn)a  gård  till  pa- 
storsboställe, och  var  prostgården  här 

intill  är  1653.  —  Adress:  Stora  Kör 
eller  Ottenby   poststation. 

Wentzelholm,  glasbruk,  beläget  nära 
Wiraraerby  i  Rumskulla  socken,  Sevedes 
härad  och  Kalmar  län.  Tillverkningen 
härstädes  har  under  de  sednaste  åren 

vunnit  betydlig  utveckling,  och  isynner- 
het förfärdigas  vackert  fönsterglas.  Jemte 

tillhörande  1  mantal  jordbruksfastighet, 
eges   bruket   af  ett  aktiebolag. 

Werkö,  en  ö,  hörande  till  Lösens 
socken  af  Östra  härad  och  Carlskrona 

län,  åsätt  1%  ratl  frälse,  deraf  Vg  nitl, 
som  är  välbebygdt,  har  på  sednare  tiden 

innehafts  af  slägten  Psilanderhjelm ;  ta- 
xeringsvärdet är  1863  var  60,000  rdr; 

resten,  'A  ̂ ^'-^  utbyttes  från  kronan 
till  frälse  af  amiralen  Roscnfelt,  enligt 
bytesbref  af  den  17  Juli  1684,  hvilket 
byte  dock  fastställdes  först  den  25  Maj 
1805;  ön  har  god  åker  och  äng  samt 
skog  och  fiske;  de  fynd  man  åtskilliga 
gånger  här  gjort  (se  IV  band.  under  art. 
Lösen)  synas  antyda  någon  forntida 
märkvärdighet. 

Werlinge,  Östra  och  Westra,  byar 
uti  Skytts  härad  och  Malmöhus  län;  häraf 

ligger  den  förstnämnda  uti  Hammar- 
löfs  socken,  med  6^^  mtl;  har  en  forn- 
lemning,  bestående  af  2:ne  runddysser, 
undersökta  och  beskrifna  af  mag.  N.  G. 
Bruzelius  (se  hans  »Svenska  Fornleranin- 
gar»,  l:sta  haft.);  den  sistnämnda  uti  Bod- 
arps  socken,  med   lOVig   'utl. 

Werma  skog.  LTuder  detta  namn  inbe- 

greps i  kon.  Magni  Ladulås'  tid  hela  den 
då  till  större  delen  skogbeväxta  land- 

sträckan öster  ora  Klarelfven. 

Wermdö  skeppslag  hörer  till  3:dje 
domsagan  inom  Stockholms  län,  är  be- 

lägen österut  från  hufvudstaden,  s.  o. 
från  Danderyds  skeppslag  samt  n.  o. 
frå  Svartlösa  och  Sotholms  härader  af 

Södertörn;  består  uteslutande  af  öar  och 

holmar  i  Saltsjön  samt  omfattar  6  sock- 
VII. 

nar  (se  tab.  till  Stockholms  län),  hörande 
till  Åkers  fögderi,  med  en  areal  af  85,814 
tid  fast  land,  deraf  6,980  odlad  jord, 

6,223  naturlig  äng  samt  0,n8  qv.-mil 
vatten;    194%  mtl;  folkmängd  7,370, 

Wermdö,  pastorat,  patronelt  till  ega- 
af  Korrnäs  säteri,  utgöres  af  Wermdö 
socken  samt  Boo,  Möja,  Djurhamn  och 

Södra  Ljusterö,  Pilharnn  och  Djurö  ka- 
pell; folkmängd  och  hemmantal  lika 

med  skeppslagets,  derifrån  dock  afgå 
7  mantal,  nämligen  Hindö,  Skarpa  och 

Tynningö  uti  Skägga  fjerding,  som  kom- 
ma att  förläggas  till  Waxholms  pastorat; 

Prestgård,  2  ratl;  afståndet  från  stifts- 
staden  Uppsala  är   11   mil. 

Wermdön  utgör  en  socken  uti 
Wermdö  skeppslag  och  Stockholms  län, 
4  mil  från  hufvudstaden,  bestående  af 
2  hufvuddelar,  medelst  ett  smalt  ed 
skilda  från  hvarandra,  deraf  den  östra 
kallas  TFermJo-landet  och  den  vestra 

Orminge-  samt  Farsta-\s.nåti;  menijor- 
(leböckerna  samt  mantals-  och  skattskrif- 
ningslängderna  indelas  ön  \  O rrainge,  Far- 

sta, Hemmesta,  Wäsby,  Siggesta,  Skägga, 

Windö  och  Söder-Ljiisterö  fjerdingar, 

innefattar- 117 '/g  mtl,  deraf  23%  skatte, 
3V2  krono,  90 V4  frälse,  bebodda  1865 
af  c:a  3,950  inbyggare.  Hela  Wermdö 
pastorat  utgör  en  skärgård  af  4  mils 
bredd  från  söder  till  norr  och  5  mils 

längd  mot  öster,  med  eu  otalig  mängd 
mindre  öar,  holmar  och  klabbar  i  de 
omgifvande  eller  i  landet  inskjutande 

saltsjöfjärdarna,  hvaraf  äro  de  väsendt- 
ligaste:  Kodjupet,  Staket,  Länersta  och 

Skurusund;  större  och  mindre  berg-  och 
skogsbackar,  dock  numer  föga  skogbe- 

vuxna; kala  berg  och  skär  omvexla  här 

med  små  vattendrag,  dalgångar  eller  sid- 
lända  betesmarker  och  föga  vidsträckta 
åkerfält.  Medelhöjden  beräknas  till  60 

ä  100  fot  öfver  hafvet.  Rådande  jordmå- 
nen är  dels  saudblandad  lera,  dels  svart- 

mylla, dels  sand;  näringar  äro  åker-,  ängs- 
och  skogsbruk,  trädgårdsskötsel  vid  herr- 

gårdarna, strömmingsfiske,  skäKångst, 

sjöfart  m.  m.  Större  delen  af  man- 
talen är  fördelad  på  mindre  säterier, 

till  stor  del  besutua  af  ståndspersoner. 
På  sjelfva  Wermdö,  hvars  vestligaste 
udde  är  blott  1  mil  frän  Stockholms 

hamn,  och  som  af  Norna  Gäst  liknas 
vid  en  brud  i  Saltsjöns  armar,  bor  mycket 

36 
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herrskap ;  men  längre  ut  pa  öaina  bor 
del  (lugtiga  skiiitolket,  som  förser  Stock- 
hoimshoerna  med  fiirsk  tisk.  Hela  fastig- 

hetsvärdet upptogs  i  1863  hvs  bevillning 
till  2,850,UOO  rdr  rnit,  hvaraf  297,040 

rdr  för  verk  och  lägenheter.  —  Förbin- 
delsen mellan  de  särskilda  landen  och 

med  angränsande  trakter,  särdelt-s  huf- 
vudstaden,  sker  mest  sjöledes;  blott  fä 
landsvägar  tinnas;  den  förnämsta  går  frän 
iikurusnnds  bro  öfver  Ormiugelandet  förbi 

Ekedals  gästgif varegärd,  1^/^  mil  från 
ätoekholm,  och  genom  östra  delen  af 
Fahrstalandet  till  södra  dolon  af  Wermdö- 
landet.  Vid  Saudhamn  är  tnllplats;  vid 
BergJiatim,  Runmarö,  Samlha)nu  samt  Hu- 

sarön lotsstationer;  vid  Korsö  och  Grön- 

skär spegelfyrar;  vid  Sandltavm,  Run- 
marö, Skulsmara  ä  Ingarön,  vid  Marsutra 

å  Marön,  pä  Kindön  och  vid  Kummelniis 
finnas  telegrafer.  Sedan  1861  har  ön 

poststatiou. 
Wermdö  förekommer  1314  säsom  hö- 

rande till  prov.  Langhunditri  af  Attundia. 
Moderkyrkan,  bi.lägen  vid  innersta  hörnet 
al  ̂ Vermdöviken,  oVo  rnil  från  Stockholm, 
är  genom  Hans  Pedersson,  som  äfven 
gaf  frälsegården  Ed  till  prestbolet,  byggd 
af  gråsten  omkring  1460;  här  tinnes  en 
stor  mängd  adliga  grafvar.  Till  socknens 
fattiga  äro  1,000  rdr  donerade  af  den  på 
egendomen  Diedricsdal  är  1808  aflidne 
major  J.  D.  Sölverberg,  och  socknens 
fattighus  eger  1  mtl  friilse  Skevik,  tax. 
till  30,000  rdr.  Sparbank  eger  socknen 
sedan  1850,  med  108  delegare  1863.  — 
Fornminnen:  på  Sandön  en  af  folksägnen 
firad  grotta,  grafliög  och  runsten  vid 
Wäsby,  lemningar  efter  kloster  eller  kapell 
vid  Siggesta.  I  historiskt  afseende  finnes 

antecknad  Svenskarnes  seger  öfver  Dan- 
skarne 1452  vid  TVindön  utanför  Run- 

marö, och  deras  strid  1521,  som  sträckte 

sig  äfven  in  i  kyrkan;  slutligen  liys- 
sarnes  tillbakadrifvande  år  1719  vid  Stä- 
kessund  af  öfverste  Fuchs.  —  Större  och 

bättre  bebyggda  gårdar  samt  vackra  iandt- 
stäilen  äro:  Gustafsbergs  gods,  5^4  mtl, 
med  porcellainsfabrik,  folkmängden  521, 

1^/4  mil  från  kyrkan;  —  Breviks  gods, 
5  mtl;  —  Siggesta  gods,  lOi?^  mtl;  — 
Wäshj  gods,  4V2  ratl;  —  iVo/vnäs  gods, 
4  mtl;  —  FogeWro  gods,  5V2  "it^;  — 
Wik  eller  Farresta  gods,  3  mtl,  med 

tegelbruk;  —  Hemmesta  gods,  5'/^  mtl; 
—  Äspvik,   gods,    2V4    mtl;  —  0/verbg 

gods,  2*/2  mtl;  —  Längstinda  IV2  mtl; 
—  Saltarö  2  mtl;  —  Tynninge,  2   egare: 

—  ̂ 1^  mtl  Strömma  nud  cjvarn;  —  Stor- 
vassö  är  en  lägenhet,  tillhörig  staten. 
De  flesta  gårdar  af  betydenhet  befunno 
sig  1683  i  adelns  händer,  men  kommo 
för  amiralitetets  skull  under  reduktions- 

anspråk.  —  Adr.:  Stockholm,  Wermdön. 

"Wermdö  kanal,  mellan  Wermdö  och 
Fogelbrolandet,  är  den  s.  k.  Lillströmmcn, 

upprensad  under  åren  1832  —  33;  läng- 
den 1,100  alnar,  bredden  30  fot  i  vat- 

tenytan, djupet  3  fot. 
Wermelen,  sjö  i  Wärmland,  af  3 

mils  längd,  genomskärande  Jösse  och 
Gillbergs  härader,  sträcker  sig  mellan 
Glafsfjolen  och  Nedra  Fryken,  i  norr 
till  Slorud  något  norr  om  Brunskogs 
kyrka,  i  nordvest  till  gränsen  mellan 
Arvika  och  Brunskogs  socknar,  i  sydost 
långt  ned  i  Grums  socken  till  närheten 
af  Malsjö  gästgifvaregård  och  i  sydvest 

in  i  Borgviks  socken;  har  utom  hufvud- 

utloppet  genom  Borgvikselfven  i  Borg- 
viksfjärden  tillika  ett  mindre  utlopp 
genom  ett  trångt  bergpass,  Edet  kalladt, 
der  genom  sprängning  sjön  lätteligen 

skulle  kunna  uttappas  i  den  strax  der- 
under  liggande  sjön  Långeu,  som  har 
sitt  utlopp  i  (jrumsfjärden.  Före  sitt 
utlopp  drifver  sjön,  hvarpå  äfven  fraktas 
betydliga  partier  gods  och  skogseffekter, 
de  betydliga  verken  vid  Borgviks  bruk. 
En  liten  jernväg  förbi  fallen,  der  elfven 
upphör  att  vara  segelbar,  sammanbinder 
Wermelen  med  Wenern.  Utsigten  från 

Brunskogs  kyrkogård  beskrifves  i  »Wärm- 
land i  teckningar-)  såsom  en  bland  pro- 

vinsens vackraste. 

Wemamo,  regalt  pastorat  af  l:sta 
klassen  uti  Wexiö  stift,  innefattar  sock- 

narna Wernamo,  Wo.xtorp  och  Tånnö, 
med  IO2V8  °^^''  l'\'"''f  i  prestgård,  1 
stom,  och  en  folkmängd  af  omkr.  5,700. 
—  Wernamo,  modersocken,  uti  Östbo 
härad  af  Jönköpings  län,  7  mil  s.  v. 
från  Jönköping,  9  mil  från  Halmstad. 
Belägen  kring  Widösterns  norra  vik,  som 

tränger  nära  ̂ /^  mil  in  i  landet,  samt 
omkring  Lagaån  och  dess  tillflöden,  ut- 

gör denna  socken  en  vidsträckt  och  högst 
oregelbunden  figur,  som  mot  nordvest, 
norr,  öster  och  söder  utskjuter  långsträckta 
spetsar  mellan  socknarna  Hånger,  Tånnö, 
Woxtorp,    Gällaryd,    Frycicd,    Hagshult, 
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Åker,  Käfsjö  och  Karda.  Arealen  är,  på 

en  längd  af  2^/,  mil  och  en  bredd  af 
Vj  (med  undantaj^  af  egorna  till  säteriet 
Hinsekind  ocl)  Maraniö  hy,  som  intaga 
en  utsträckning  af  ända  till  2  rail),  38,098 

tid,  hvaraf  1,352  åker,  C,20G  äng,  cirka 
16,000  tid  skogsmark,  4,951  tid  morsar, 

4,124  tid  sjöar  och  äar.  —  Socknens 
område  upptages  till  stor  del  af  en  större 
slätt,  som  utgöres  af  Lagaans  skogi)eväxta 

Hoddal  och  sträcker  sig  midt  igenom  sock- 
nen till  sjön  Widödterns  norra  ända.  Dal- 

sträckningen  begränsas  i  vester  af  skog- 
beväxta  höjder,  som  skilja  den  friui  en 
till  socknen  norr  om  Waramö  gränsande 

mosse,  hvars  vidd  uppgifvcs  till  öfver 
20,000  tid.  Nämnda  Lagaå  lorenar  sig 
vid  Carlforss  bruk  med  den  österifrän 

kommande  Hamn,  som  under  sitt  lopp 
till  Widöstcrn  drifver  Hörie  och  Carl- 

forss  jernbruk  samt  q  värn  verk.  Utom 

nämnda  insjö  och  I/insen  finnas  8  min- 
dre sjöar.  Graniten  förekommer  här 

stundom  skiflVrartad;  sjömalni  upphemtas 

ur  Widöstern,  och  s.  k.  grönsten  före- 
kommer pa  Sörsjös  egor.  Mineralkullor 

finnas  pä  flera  ställen;  den  s.  k.  Lridde- 
källan  innehåller  särdeles  godt  dricks- 

vatten. Bland  ädlare  trädslag  förtjenar 

omnämnas  boken,  här  växande  vild,  eme- 

dan den  blott  i  sällsyntare  fall  så  fö- 
rekommer nordligare  uppåt  landet.  På 

en  liten  ö  i  Lagan  växer  ymnigt  Os- 
munda  regalis.  Sedan  skogarne  glesnat, 

visa  sig  allt  mer  sällan  räfven  och  var- 
gen, de  enda  här  förekommande  rofdjuren. 

—  Lagadalen  består  hufvudsakligen  af 
mager  sandjord;  å  den  högre  liggande 

marken  oravexlar  jordmanen  mellan  sand- 

mylla, blandad  med  svartmylla  på  grus- 
botten,  samt  svartmylla  på  ler-  eller  grus- 

botten. Åkerbruk  och  boskapsskötsel  äro 

hufvudnäringar;  det  förra  har  på  sed- 
nare  20  åren  sä  bedrifvits  på  veten- 

skapliga grunder,  att  den,  i  jemförelse 

med  andra  orters  bördighet,  närings- 
fattiga jorden  nu  mer  lemnar,  oaktadt 

den  betydliga  folktillökningen  af  1,200 

personer  pä  30  år,  ett  betydligt  öfver- 
skott  af  spannmål  till  afsalu  emot  att 

den  förut  ej  lemnat  tillräckligt  för  egna 

behofvet.  Flera  aftappningar  och  uttork- 
ningar  af  vattendränkt  mark  ha  blifvit 
verkställda.  Det  förut  allmänt  rådande 
ensädcsbruket  har  lemnat  rum  lör  ett 

ordnadt    trädens-     och     vexelbrnk.      Hafra 

och  blandsäd  odlas  mest,  derefter  råg 

och  korn ;  lin,  hampa  och  humla  odlas 

föga,  denimot  potates  i  ständigt  tillta- 
gande mängd.  På  bördigafe  jord  odlas 

såsom  foderväxt  vickar  före  rågsådden. 

Vid  herregärdarna  förekomma  trädgåi ds- 
anläggningar.  Ängsmarken  besväras  af 
mossa,  ljung  och  risväxter,  betesmarken 

är  otillräcklig.  Uppfödande  och  försälj- 

ning af  oxar  utgör  den  mindre  hemmans- 
brukarens  käraste  omsorg  och  reelaste 

inkomst.  Utsädet,  som  1810  up])gafs 

till  880  tunnor,  uppgick  18G5  ull  2,485 

t:r  säd  samt  742  t-.r  potates;  undt;rhållna 
kreatuu;ns  antal  uppgifves:  af  oxar  554, 
af  kor  874,  af  ungboskap  608,  af  lår 

2,428.  Ölver  skogarnas  sorglösa  behand- 

ling klagas.  Transporten  af  den  betyd- 
liga jerntillverkningen  utgör  en  af  de 

förnämsta  binäringarna,  som  för  öfrigt 

utgöras  af  fiske,  biskötsel,  tillverkning  af 

väfnadcr,  åkerbruks-  och  husgerådssaker. 
—  Ur  Sörsjö  jerngrufvor  erhöllos  1863 
6,000  centn.  jernraalm.  Bland  fabriker 

intager  snus-  och  tobaks-tillverkningen 
främsta  rummet:  vidare  finnas  tre  tegel- 

bruk, tre  garfverier,  2  färgerier,  3  kakel- 
ugns- och  stenkä risfabriker.  Hemman- 

talet är  56  mtl,  deraf  33  skatte,  3V8 

krono,  19%  frälse,  taxerade  1863  till 
1,821,400  rdr  rmt.  Folkmängd  3,590. 
Största  antalet  af .  hemmansdelar  i  all- 

mogens hand  varierar  mellan  fjerdings- 

och  åttingshemman.  —  Kyrkan  är  be- 
lägen i  köpingen,  se  den  art.  Talrika 

fornlemningar  förefinnas  öfver  allt  i  denna 

trakt,  synbarligen  en  af  det  fordna  Fin- 
vedens hufvudorter,  såsom  tingsplats  på 

Mosle  egor,  bautastenar,  ättehögar  ra.  ra. 

på  Tjutaryds  egor,  WestJiörja  och  Torps 
^gor;  på  ett  ställe,  kalladt  Kummelbacken, 

förekomma  en  mängd  fornlemningar;  run- 
sten i  Wernamo  by,  för  öfrigt  finnas 

kummel  och  griftrör  flerstädes.  Hem- 
manet Alundsrijd  på  största  höjden  inom 

orten  anses  varit  ett  forntida  tingsställe. 

Märkligaste  stället  är  Wernamo  kö- 
ping (se  nedan),  och  hvarunder  äfven 

ortens  historiska  minnen  omnämnas.  Af 

gårdar  och  verk  märkas  frälse-säteriet 
Hinsekind,  och  skatte-säterierna  Mossle 

och  Sörsjö;  Hörle,  Carlforss  och  Lin- 
stadforss  jernverk,  de  betydligaste  i  länet, 
vid  Lagaån.  Linstads  säteri  tillhörde  den 

på  sin  tid  bekanta  rika  köpmannen,  se- 
dermera   borirraästaren    i    Stockholm,  O. 
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Törnflycht,  stamfader  för  den  sedermera 
grefliga  slägten.  —  1  mtl  skatte  Mossle 
Uddebo  med  särdeles  vackert  läge  pa  en 
höjd  vid  Widöstern,  stor  trädgård,  om- 
gifven  af  radera  efter  forntida  förskaus- 
niugar,  bautastenar  m.  m.,  anses  hafva 

bästa  jordmånen  i  häradet.  —  1  mtl 
frälse  Norrhörje;  1  mtl  frälse  Nöbbeled; 
%  Wernamo;  alla  välbyggda,  mindre 

landtgårdar.  —  ̂ g  Alandsryd,  %  fljels- 
hammar,  äro  mil.-boställen.  Maramö,  Wal- 

lersten,  l^'ernamo  byar,  hvaraf  den  sist- 
nämnda ^/g  frälse  gästgifveri,  Vg  skatte, 

1  mtl  prestgård,  areal  1,129  tunnland. 
—   Adress:   Wernamo. 

Wernamo  köping,  uti  förutbeskrifua 

socken,  4  mil  från  Moheda  jernvägs- 
station,  är  först  grundad  genom  Jönkö- 

pings stads  privilegier  af  den  26  April 
1620,  men  liar  oaktadt  sitt  för  handel 
och  näringar  fördelaktiga  läge  7  å  9  mil 
frän  närmaste  städer  Jönköping,  Wexiö 
och  Halmstad  samt,  på  en  punkt,  der  flera 
allmänna  vägar  korsa  hvarandra,  först  i 

sednare  tider  —  och  märkligt  nog,  efter 
det  Kongl.  Maj:t  genom  bref  på  1820- 
talet  förklarat,  att  den  icke  mer  såsom 

köping  borde  anses  —  blifvit  uppmärk- 
sammad såsom  en  plats  af  vigt  i  berörda 

hänseende.  En  mängd  industriidkare  äro 
bitflyttade  samt  hafva  bebyggt  platsen, 
så  att  ansökan  om.  friköpingsrätt  och 
tomtreglering  ock  blifvit  den  22  Juli 

1859  beviljad  samt  reglemente  för  kö- 
pingen slutligen  den  27  Januari  1860 

faststäldt.  Köpingen  hade  1863:  500 
invånare,  postkontor  sedan  1765,  apothek 
från  1821  och  telegrafstation  från  1865, 

Ostgöta  enskilda  bank-kontor  för  giro- 
rörelse, station  för  extra  provincial-läkare, 

tingsställe  för  Östbo  härad ;  fordna  lag- 
manstinget för  Jönköpings  läns  andel  af 

Tiohärads  lagsaga  har  äfven  hållits  här. 
Den  genom  köpingen  löpande  landsvägen, 
hvarvid  många  prydliga  hus  äro  uppförda, 
bar  blifvit  stensatt,  och  läget  vid  Lagans 
floddal,  omgifven  af  vackra  skogbeväxta 

ängar  och  bördiga  åkerfält,  företer  en  gan- 
ska lifiig  tafla  uti  den  eljest  på  5  mils  vidd 

sig  sträckande  enformiga  ocli  allvarsamma 

fururaoen.  —  Kyrkan,  ijclägen  vid  57"  10' 
2V3"  polhöjd  ocii  4"  1'  39"  och  43"  vester 
om  Stockholms  observatorium,  7V4  mil 
fråu  stiftsstaden,  vid  La^an,  är  55  alnar 
lång  och  25  alnar  bred  utan  tora,  för 
liten  för  närvarande  befolkning;  skall  vara 
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byggd  1776,  ehuru  hennes  tjocka  murar, 
smala  och  låga  dörrar  antyda  en  vida 
högre  ålder;  kyrkdörren,  genomborrad  ai 
rouskötkulor,  är  ifrån  den  gamla  kyrkan, 

som  föregifves  varit  uppbyggd  på  1300- 

talet.  *)  Vs  ni  ti  Fiintaöo  eges  af  kyrkan. 
Barnundervisningen  bestrides  uti  en  flyt- 

tande folkskola  på  3  skolrotar,  4  små- 
skolor och  1  privatskola,  stiftad  af  gr. 

Hamilton,  hufvudsakligen  för  Hörle  bruks- 
egendoms arbetare;  skolbarnens  antal  upp- 

gick 1861  till  465.  Sockenbibliothek 
finnes,  sparbank  ?>  dan  1836,  stiftad  äfven 
af  f.  d.  öfvorsl.aliållaren,  gr.  Hamilton, 
och  hvars  fond  ökats  på  9  år  med  3,750 
rdr,  delegarnes  med  45,700  rdr;  årligen 
insättas  mellan  20  a  30,000  rdr  rmt. 

—  Diligensförbindelse  eger  rum  mellan 
Helsingborg  och  Jönköping  samt  Moheda 
jernvägsstation.  Handel  idkas  af  14, 
hvars  årliga  omsättning  beräknades  till 

300,000  rdr;  af  liandtverk  funnos  3  garf- 
verier,  hvaribland  ett  lädergarfveri,  till-, 
hörigt  fabrikör  Bergholtz,  vunnit  en  min- 

dre vanlig  uppmärksamhet,  9  färgerier, 

1  tobaksfabrik,  2  tapettryckerier,  3  ler- 
kärlsfabriker, 1  guldsmed,  1  kopparsla- 

gare, 3  bagare,  1  hattmakare,  1  urma- 
kare samt  flera  mästare  i  vanliga,  för 

ett  samhälle  nödvändiga  handtverk.  Sedan 
15  år  tillbaka  hållas  här  h varje  Lördag 
s.  k.  torgdagar,  der  liflig  omsättning  af 

lofliga  landtmannavaror  ega  rum;  för  öf- 
rigt  finnes  en,  med  fasta  bodstånd  be- 

byggd, Jönköpings  stad  tillhörig  mark- 
nadsplan å  Westhörja  egor;  af  de  två 

marknader,  som  der  årligen  hållas,  är 
Korssraessemarknaden  om  hösten  den  be- 

tydligaste i  Småland ;  den  omtalas  redan 
är  1236. 

Frän  fordna  tider  finnas  om  Werna- 
mo åtskilliga  historiska  upplysningar  och 

traditioner.  Så  skola  hertigarne  Erik 
och  Waldemar  härstädes  år  1309  mön- 

strat sin  lilla  här.  Under  16:de  och 

17:de  århundradenas  många  fejder  med 
Danskarne  har  Wernamo  och  orten  der- 
omkring  varit  så  väl  krigets  skådeplats 
som  äfvenledes  en  väl  belägen  punkt  för 

•)  Ar  I.ö2i  skref  biskop  Hans  i  Linköping;  till 
Wernamo  sockenboer,  hur  han  rörande  Moots- 
löffs  dandemans  förfång  inut  deras  kyrka  lill- 
skrifvit  riddaren  herr  Thure  Jönsson,  hvilken 
som  drotz  hade  Östbo  härad  och  i  egenskap 

haraf  halp  biskopen  att  skydda  Wcrnamos  i 
Linköpings  stift  ännu  belägna  kyrka. 
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truppsararaandragningar.  Vid  landsvägen, 
Vo  mil  norr  om  Wernamo,  finnes  ett 
ställe,  benämndt  Röda  Led,  der  enligt 

sägnen  Danskarne  skola  lidit  ett  betyd- 
ligt nederlag.  Här  hade  äfven  konung 

Gustaf  II  Adolf  ar  1612  sitt  högqvarter, 
och  1644  samlade  fältmarskalken  Gustaf 
Horn  i  Wernamo  14,000  man,  med  hvilka 
han  tågade  Danskarne  till  möte  i  Skåne. 
Kyrkan  uppgifves  treiine  gånger  blifvit 
uppbränd  af  Danskarne,  sista  gängen  år 
1683.  Sjelfva  namnet  Wernamo  torde 
vara  härledt  af  Värn,  fäste  eller  mot- 

stånd mot  fiender.  Ar  1238  var  i  Wernamo 

riks-  eller  lagmansrätt,  sammankallad  af 
kon.  Erik  Läspes  svåger,  Birger,  för  af- 
görande  af  en  tvist  mellan  häradsboerna 
och  Nydala  kloster,  angående  rätten  till 
2:ne  obekanta  skogar. 

Wernberg,  två  mil  frälse-säteri  uti 
Bro  socken  ocli  skeppslag  af  Stockholms 

län,  omkring  1  mil  från  Norrtelje.  Man- 
gårdsbyggnaden, ehuru  af  trä,  är  ganska 

vacker,  med  trädgårdsanläggningar  sedan 
1825-  —  Gårdens  äldsta  namn  har  varit 
Ko  eller  Kuddberg;  dess  nuvarande  är 
gifvet  af  landshöfding  Wernstedt,  f  1655. 
—  På  1700-talet  gjordes  gården  af  fru 
Wendela  Helena  Gyllenborg,  född  Oxen- 
stjerna,  till  fideikommiss  för  grefliga 
ätten  Oxenstjerna  af  Korsholm  och  Wasa; 
närvarande  innehafvaren  är  grefve  Axel 

Oxenstjerna.  —  Säteriet  taxerades  1863 
till  30,000  rdr  rmt;  underlydande  äro 

2  mtl  i  samma  socken,  '/^  ratl  i  Estuna 
och  1  mtl  i  Söderby-Carls  socknar;  allt- 

sammans taxeradt  till  88,400  rdr. 

Werstorp,  by  uti  Nettraby  socken. 
Östra  härad  och  Carlskrona  län,  cirka 

1  mil  från  staden  Carlskrona;  1^/g  mtl; 
har  tvenne  välbyggda  gårdar,  hvaraf  den 

ena,,  som  utgöres  af  M  26  och  27,  ̂ ,4 
mantal,  är  i  en  sednare  tid  bebyggd  af 
f.  d.  amiralen  Otto  G.  Nordensköld  och 

prydd  med  trädgård  samt  park,  den 
andra,  V2  ™tl  af  M  27,  har  från  slutet 
af  1700-talet  till  medio  af  innevarande 
sekel  tillhört  slägteu  Odman. 

"Werum,  annex-socken  till  Wittsel- 
tofta  pastorat,  är  belägen  uti  Vestra 
Göinge  härad  af  Christianstads  län,  4^8 
mil  n.  v.  från  Christianstad,  Vg  ̂^^  s.  v. 
från  moderkyrkan,  innefattar  IVe  ™tl 

skatte,  -3  mtl  krono,  28 '/jg  frälse  på 
en  areal  af  14,349    tid    fast    mark  (  = 
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80,354  qv.ref)  och  0,02i  vatten.  I  allmän- 
het hafva  hemmanen  svagt  utsäde,  nöditrt 

höbol  samt  bok-,  ek-,  furu-  och  surskog. 
Folkmängden,  på  50  år  ökad  med  1,000, 
uppgick  1865  till  1,740  personer.  Bland 
märkligare  män,  utgångna  härifrån,  torde 
få  räknas  soldaten  Axel  F.  Wahlgren 
som  dog  vid  endast  22  års  ålder,  den 
28  December  1864,  af  erhållna  sär  uti 

slaget  vid  Nashviilc  i  Amerika;  om  ho- 
nom heter  det,  att  han  var  tapper  och 

en  af  landets  ädlaste  söner.  Vid  llåf- 
gården,  som  i  äldre  jordeböcker  kallas 

gammalt  säteri,  hade  Carl  XI  låtit  upp- 
för» 2:ne  kasteller.  Socknen  har  både 

fast  och  ambulatorisk  skola,  den  förstn. 
sedan  1847,  den  sistnämnda  sedan  1850; 

vanligen  deltaga  i  undervisningen  på  en 

gång  60  af  290  i  skolan  inskrifna  barn. 
—  Sockenbibliothek  finnes.  —  Af  gårdar 

märkas:  iScheinge  och  Björkeberga  säte- 
rier; —  hemman  äro  Ekeröd,  Brogår- 

den, Hägnarp,  Magnarp,  Magleröd,  Tåg- 
arp,  Stafshidt,  Hästberga  m.  fl.  Af  verk 
finnas  Ekholms  garfveri  och  qvarn  samt 

Grethedals  färgeri.  —  Socknen  ligger 

1^/4  mil  från  adressorten  Marklunda  i 
Ousby  socken. 

Wesan,  sjö  mellan  Gammalstorp  och 
Ysane  socknar  af  Listers  härad  och  Ble- 

kinge, med  tillopp  från  sjön  Örlångeu 
i  Jerasjö  socken,  var  redan  i  slutet  af 

1700-talet  knappast  '/4  rail  lång  och 
har  allt  sedan  synbarligen  aftagit;  till 
dess  slutliga  uttappning  erhölls  1863 
ett  statslån  af  50,000  rdr  rrat.  Öfver 

sjöns  nästan  bottenlösa  dy  skola  enligt 

Sjöborg  uppresa  sig  6  stenar,  hvilka 
vant  sjömärke  och  blifvit  fordom  kallade 
Habors  sten,  sedermera  Svanstenar,  deraf 
att  svanor  uppehållit  sig  i  sjön. 

Wese,  ett  mtl  frälse-säteri  uti  Bro 
socken,  Stångciiäs  härad  och  Bohus  län, 
beläget  på  en  naturskön  ort,  mellan  Bro 
och  Åbytjordarna,  nära  Saltsjön,  kyrka 
och  allmänna  vägen,  som  går  mellan 

Qviström  och  köpingen  Lysekihl,  om- 
kring 2  mil  från  sednare  stället  och  4 

från  Uddevalla.  Mangårdshuset,  en  gam- 
malmodig träbyggnad,  innehållande  10 

rum  m.  m.,  är  uppförd  af  amiral  Ström- 
stjerna,  och  förmäler  sägnen,  att  bjel- 
karne  i  stora  salen  suttit  i  hans  amiral- 

skepp. Ifrån  hans  tid  har  man  en 
berättelse  om  »huru  en  gång  ett  danskt 
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fartyg  inlupit  i  Brofjorden  i  afsigt  att, 
till  hämnd  för  de  förluster  Strömstjerna 

under  kriget  tillfogat  de  fiendtliga  ku- 
sterna, uppbränna  Wese  och,  om  möj- 

ligt fånga  amiralen  sjelf,  men  att  denne, 

som  fatt  nys  om  saken,  anställt  på  går- 
den ett  förfärligt  skjutande,  under  det 

en  hans  till  tiggare  förklädd  torpare 
gick  ombord  på  det  fiendtliga  fartyget 
och  beklagade  sig  öfver  Strömstjernas 
tyranni  emot  sina  underhafvande,  hvilka 
han  föregat  dagligen  måste  pä  ̂^  ese 
deltaga  i  militäriska  öfuiiigar,  hvarpå 

skjutandet  nu  lemnade  det  säkraste  in- 
tyg. Bedragne  af  denna  osanning,  som 

hos  dem  väckte  fruktan  för  ett  häftigt 
motstånd,  lyftade  Danskarue  ankar  och 
begåfvo  sig  sina  färde;  men  torparen 
erhöll,  för  den  skicklighet,  hvarmed  han 
utfört  sin  roll,  skattefrihet  på  torpet, 
hvilken  följt  hans  afkomraa  till  icke  så 
länge  sedan».  Af  öfriga  egare  nämnas 
Rosenkrantzar,  Griffenschiitzer  ra.  fl.;  går- 

den eges  för  närvarande,  sedan  1840- 
talet,  af  enkefru  prostinnan  Kamp.  — 
Säteriet  har  en  areal  af  423  tid  10 '/o 
kpl.  (inber.  8  underlydande  torp),  deraf 
143  åker  och  äng,  betydlig  skog,  50 
t:rs  utsäde;  taxerades  1863  till  50,000 
rdr  rmt. 

Wesened,  Wesene,  annex-socken  till 
Björke  pastorat,  är  belägen  i  Gäseneds 

härad  och  Elfsborgs  län,  2^/^  mil  norr 
om  Borås;  areal  6,711  tunnland  fast 

mark  och  0,013  qvadratmil  vatten;  l0^/,6 
mantal,  deraf  IOV4  skatte,  Vg  krono, 
Vifi  frälse;  536  inbyggare.  Åkerjorden  är 
i  allmänhet  någorlunda  god,  men  ängen 
mager;  socknen  har  del  i  en  allmänning; 
af  verk  finnas  4  qvarnar  och  Torpåkra 
ångbränneri;  taxeringsvärdet  är  178,800 
rdr  rmt.  Genom  socknen  går  Vestra 

stambanan.  Kyrkan,  tillbyggd  af  grå- 
sten år  1764,  ligger  %  mil  s.  v.  från 

moderkyrkan.  Inga  större  gårdar  finnas; 
af  byar  nämnas  Wesened,  på  27»  skatte, 

Crudmundstorp,  Horsared,  Hönsatorp.  — 
Adress:   Alingsås 

Wessby,  Westby,  fordom  socken,  nu 
mer  i  ecklesiastikt  hänseende  förenad 

med  Längjums  socken  af  Laske  härad 
och  Skaraborgs  län,  hvars  vestra  del 
den  utgör  och  är  genom  Assån  skild 

från  andra  annex-socknen  Lundby,  inne- 
fattar Wessby   by,  4  mtl  skatte,  1  krono, 

samt  2  frälse  och  4  mtl  skatte  i  div.  hem- 

man. Folkmängden  c:a  470.  Taxerings- 
värdet 230,700  rdr  rmt.  Största  godset 

utgöres  af  "^/g  skatte  Stora  Gäran  och 
V^  skatte  Stora  Bäckebo. 

Wessige,  pastorat,  hörande  till  Halm- 
stads kontrakt  i  Göteborgs  stift,  utgöres 

af  socknarna  AVessige  och  Askorac;  har 

af  ålder  varit  konsistorielt,  men  blef  ge- 
nom kongl.  brefvet  af  d.  24  Nov.  1677 

med  arfsrätt  doneradt  till  d.  v.  kyrko- 
herden M.  N.  Kjerrulf  och  dess  bröst- 

ai'fvingar  i  nedstigande  linie,  till  följd 
af  mot  fäderneslandet  under  nämnda  års 

krigsoroliglieter  visad  trohet;  härom  lä- 
stes nyligen  i  ett  nummer  af  Hallands- 

posten följande: 
uDen  7()-äiige  mannen,  tvingad  af  en  dansk 

rytteriafdeluing  att  lof?a  blifva  väj;visare  till 
den  underlägsna  svenska  härens  läger,  anmodade 
först  sin  fru  att  undfägna  de  ankomne  gästerna; 

men  sjelf  kastade  han  sig  upp  pä  sin  snabbaste 

springare  och  begaf  sig  utan  hatt  och  sadel  i 
sporrsträck  till  svenska  hären  pR  andra  sidan 
Atraån,  utan  att  upphinnas  af  Danskarue,  hvilka, 
i  sinom  tid  ankomne  till  samma  ä,  icke,  säsom 

okunnige  om  lokalen,  vågade  begifva  sig  der- 
öfver,  utan  återvände  med  beslut  att  söka  iiämnd, 

hvarutiunan  Danskarue  straxt  derefter,  med  pa- 
stors i  Abild,  Carisii  hjelp,  lyckades,  då  denne 

nattetid  vägledde  dem  till  Wessige,  för  att  un- 
der sömnens  tid  gripa  den  gamle  ärlige  och 

trogne  mannen.  Han  fördes  direkt  till  Köpen- 
hamn, gående  bunden  emellan  tvenne  ryttare  en 

väg  af  åtta  mil  (till  Helsingborg).  Efter  att  i 
Danmark  hafva  tillbringat  eu  tid  i  fängelse, 
tilläts  honom  att  bo  i  privat  hus,  med  vilkor 
att  dagligen  inställa  sig  för  fångvaktaren,  och 

till  följd  af  den  utmärkta  vänskap  han  förvärf- 
Tade  sig,  beslöt  man  att  våga  hans  räddning, 
som  tillgick  på  så  sätt,  att  K.  sattes  i  ett  kar, 
som  ofvantill  betäcktes  med  linueklädcr,  hvilka, 
man  förebar  det,  skulle  tvättas  vid  stranden, 

och  kom  han  sålunda  igenom  vakterna.  En 

Julie  fanns  i  beredskap,  som  återförde  honom 
till  fäderneslandet,  och  träffade  hau  i  Ljungby 
i  Småland  sin  konung,  Jivilkcn  genast  förklarade 

Wessige  pastorat  ärftligt  inom  Kjerrulfska  ätten 
såsom  ett  minne  och  belöning  för  visad  trohet 
och  utständna  lidanden,  de  sednare  tillkomna 

genom  hans  otrogne  granne  Carisius». 

Men  enligt  konvention  mellan  för- 
samlingen och  nuvarande  kyrkoherden, 

hvarigeuom  den  sednare  erhöll  betydlig 
tillökning  å  lönen,  har  en  vid  samma 

tid  donerad  tullqvarn  och  '/^  mtl  M  10 
Wessige,  som  låg  i  sambruk  med  prest- 
gården,  blifvit  i  stället  anslagna  Carisii 
efterträdare  i  Abild  på  lön.  Pastoratet, 

beläget  midt  i  Halland,  11  mil  från  stifts- 
staden, gränsande  i  norr  och   vester  till 
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Ätraän,  för  öfiigt  till  Årstads,  Abilds, 
Dreu^sereds  och  Gällaieds  pastorater, 
innefattar  ST^Vfj  (38;,;)  mtl,  bebodda  af 
omkring  1,670  personer.  —  Wessige, 
socken  uti  Arstads  härad  och  Halmstads 

län,  3V4  mil  n.  v.  frän  Halmstad,  1  mil 
o.  n.  o.  från  Falkenberg  (i  ecklesiastik- 
matr.  I8G6  uppgifves  oriktigt  1  mil  frän 
Halmstad),  omfattar  13,2G1  tid  eller 
74,261  qvadratref  och  O.oii  qvadratmil 
vatten;  27];  mtl,  deraf  G|!;  skatte,  1 

krono,  20 'Z,  frälse,  bebodda  af  öfver 
1,200  inbyggare.  Östra  delen,  eller  om- 

kring '/j  af  socknen,  utgör  skogsbygd, 
resten  är  slättland.  Jordmånen  består 

af  sand  och  svartmylla.  Skog  växer  äf- 
ven  till  afsalu.  Näringar  äro  jordbruk 

och  boska[)Sskötsel.  Hemmanet  Björn- 
bexered  namnes  för  sitt  utmärkt  vackra 

läge,  som  ger  en  angenäm  afvexling  från 
den  annars  omgifvande  nejden,  hvilken 
består  ilf  kala  ljunghedar;  det  ligger 
nämligen  i  skydd  af  löfträd  vid  foten 
af  ett  berg,  nära  landsvägen,  som  går 

genom  en  af  ek  och  andra  löfträd  om- 
gifven  och  skuggad  trakt;  genom  egorna 
slingrar  sig  en  å.  Kyrkan,  af  sten,  32 
alnar  lång,  16  dito  bred,  är  belägen 

nära  gränsen  mot  Alfshögs  socken,  */., 
mil  söder  från  annex-kyrkan;  dopfunten 
är  af  brunspräcklig  marmor.  —  Inom 
pastoratet  ha  några  män  förenat  sig  om 
bekostandet  af  en  sånglärare,  som  un- 

dervisar omkring  80  elever,  och  dertill 
erhållit  den  bekante  qvaitettförfattaren 

samt  sångläraren  H.  Wetterling.  —  För- 
nämsta fornminnena  utgöras  af  lemnin- 

gar  efter  urgamla  fästet  Sjönevadsborg, 

i  Waldemars  jordebok  af  år  1231  före- 
kommande under  namn  af  Scönäwaths- 

biar/jh,  samt  en  på  högsta  spetsen  af  ett 
75  fot  högt  enstaka  berg  belägen  källa, 
fordom  omgifven  af  en  ofierlund,  hvaraf 

stället  ännu  bibehåller  namnet  ̂ Vessige- 
lund;  på  Wessige  gärde  förekomma  8 
stenar  i  bautasteiisforra.  Afven  förtjenar 
nämnas,  att  på  skogen  Näset  fälldes  år 

1800  en  ek,  hållande  6  qvarter  i  dia- 
meter, deri  en  yxa  påträffades,  men, 

som  förtärd  af  rost,  genast  sönderföll. 
Förnämsta  godset  utgöres  af  säteriet 
Bjerome,  1  mtl,  med  underlydande;  för 
öfrigt  finnas  välbyggda  gårdar  uti  Sörby 
by,  .^smundsgård  och  Hofgärd,  Gjörup, 
Stora    Grimshult,    Hukered  och  Lunna- 

bohl;  —  Prcstgård,  1  mtl ;  V4  klockareg. 

Sjönevad,  med  gästgifvcri;  -,3  mantal  i 
Wessige  och  ■*,,,  mtl  i  Sörby,  som  äro 
i  sambruk,  kallas  äfven  med  ett  gemen- 

samt namn  Weneberg.  —  Adress:  Fal- kenberg. 

Wessland,  fordora  Westland,  ett  kon- 
sistorielt  pastorat  af  Uppsala  stift,  består 
af  socknarna  Wessland  och  Tolfta,  med 

75  mtl  och  en  folkmängd  af  något  öfver 

3,4;iO  personer.  —  Wessland,  moder- 
socken i  Orbyhus  härad  al  Uppsala  län, 

4'/o  mil  frän  Gefle,  omfattar  36,802  tid 
eller  200,491  qvadratref  fast  mark  och 

0,014  qv.-mil  vatten,  fördelade  på  39-V4 
mtl,  deraf  27 Vs  skatte,  l^  krono  och 

lOVg  fi-älse,  taxerade  till  1,144,624  rdr 
rmt.  Socknens  östra  del  genomskäres 

af  Tierpsän,  omkring  hvilken  marken  är 
sidländ,  för  öfrigt  finnes  mest  lågländig 

berg-  och  skogsmark.  Kådande  jordmånen 
är  dels  sandblandad  lera,  dels  sand.  — 
Inbyggarue,  hvilkas  antal  uppgick  1865 
till  2,040,  lefva  af  åkerbruk,  bergs-  och 
skogsbruk  samt  fiske  i  så  väl  Bottniska 

viken  som  i  genomflytande  åar.  — 
Kyrkan,  belägen  6^^  mil  från  Uppsala, 
är  nyligen  ombyggd.  Vid  henne  är 
tingsställe  för  Wesslands-Elfkarleby  tings- 

lag. Sockenbibliothek  finnes.  —  Walla 
jerngrutva  har  varit  bearbetad  från  år 
1688  till  1695.  Här  märkas  Wesslands 

och  Carlhohns  bruks-  och  landtegendo- 
mar,  med  särskilda  artiklar.  —  Frest- 

gården,  1  Vo  mtl.  —  Kaplansbol,  '/o  mtl. 
—  Finnersånger,  iVg  frälse-säteri,  V2 

frälse  och  Hobnsånger,  'd^iU  frälse-säteri, 
lyda  under  Carlholms  bruk,  se  för  öfrigt 
dessa  artiklar.  Snattrabodarne,  lastage- 

plats  för  Ullfors,  Carlholms  och  Ströms- 
borgs bruk.  —  Adress:  Tierp. 

Wessland,  masugn  med  manufaktur- 
verk och  laudtegendom,  uti  Wesslands 

socken  af  Orbyhus  härad  och  Uppsala 

län,  omkring  6\'.,  mil  från  Uppsala,  3'/.. 
mil  från  Dannemora  grufvor,  vid  Tierps- 

än. Redau  år  1612  omtalas  här  ett 

kronan  tillhörigt  stångjernsbruk,  som  år 

1647  köptes  af  Wellam  Wervier,  hvil- 
ken arrenderat  bruket  sedan  1632  och 

gjort  dervid  åtskilliga  förbättringar.  Det 
upplåts  1697  åt  Wervierska  arfviugarne 
emot  450  daler  silfvermynt  årlig  re- 
kognition  till  kronan;  innehades  seder 
mera  af  brukspatron  H.  G.  Enander  och 
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såldes  jemte  Strörasbergs  bruk  år  1724 
till  brukspatron  Hans  Olofsson  Ström, 
bvilken  10  år  derefter  sålde  verket  till 

Carl  De  Geer;  utgjorde  sedermera  en 
del  af  Leuista  fideikommiss  tills  efter 

h.  exc.  Carl  De  Geers  död,  1861,  detta 

verk  jerate  Strörasbergs  och  Ullfors  bruks- 
egendomar tillföll  svärsonen,  ministern 

grefve  Baltzar  Julius  von  Plåten.  — 
Verket  förstördes  helt  och  hållet  1719 

af  Ryssarne,  hvarefter  det  återuppbygg- 
des 1721  och  22;  men  masugnen  om- 

byggdes, och  ny  dambyggnad  uppfördes 
från  grunden  under  året  1732.  Nu  be- 

står verket,  sedan  ståugjernssmidet  un- 
der några  decennier  varit  nedlagdt,  af 

masugn,  spik-  och  kuipphamraarstock, 
och  höra  dertill  äfven  mjölqvarn  för  2 
par  stenar,  enbladig  såg  och  tegelbruk 
samt  en  landtegendom  af  c:a  12  mtl. 
Tillverkningen  uppgifves  under  åren  1859 
— 61  i  medeltal  af  tackjern  till  17,530 
centu.  af  Dannemoramalra,  118  centn. 

spik;  stämpeln  är  ett  W.  Ärliga  åtgån- 
gen af  k'»l  uppgifves  till  5  å  6,000 

läster.  Lastageplatsen  är  vid  Snattra- 
boda  vid  Wesslandsfjärden.  Vid  godset 
bodde   1863  c:a  225  personer. 

Wesslingbyholin,  by  i  Fellingsbro 
socken  och  härad  af  Örebio  Jän,  3  mtl 

skatte,  2  mtl  frälse-säteri ;  häraf  tillhörde 
1864  säteriet,  beläget  vid  Essingeån, 
^o  mil  nordvest  från  sockenkyrkan,  jemte 
eu  sågqvarn,  brukspatron  H.  Atterling. 

Wessmaa,  Wäs/na7i,  sjö  i  Grangär- 
des  socken  i  Dalarne,  iVo  mil  lång  och 
på  somliga  ställen  1  mil  bred,  uttömmer 
gjg  vid  Ludvika  bruk,  hvarifråu  vattnet, 
genom  flera  små  sjöar,  går  in  i  Norra 
Barken.  Mellan  dessa  sjöar  är  jernväg, 
1,18  mil,  luUbordad  1860  af  ett  enskildt 
bolag,  som  tillskjutit  430,000  rdr  rmt; 
resten  af  kostnaden  är  betäckt  med  ett 

statslån  på  400,000  rdr.  I  sjön  finnes 
«n  stor  ö,  Sollen,  som  tillika  med  några 

smärre,  Löf-,  Grönar-  samt  Bärholniarne, 
lyder  under  Ludvika.  Sjön  far  vid  storm 
ett  häftigt  kastande  och  är  då  svår  att 
befara.  I  biskop  Rhyzelii  Bront.,  pag. 
97,  aijföres  huru,  under  året  1705,  eld- 

regn  fallit  i  närheten  af  denna  sjö. 
Westanby,  by  i  Q, vissbro  socken  af 

Edsbergs  härad  i  Örebro  län,  belägen 

vid  Svartån,  '/4  mil  norr  om  socken- 
kyrkan; se  under  socknens  artikel. 

Westanfors,  socken  i  Westmanland 
och  Norbergs  bergslag,  omgifves  i  norr 
och  nordost  af  Norbergs  socken,  i  syd- 

ost af  Vester-Wåla,  i  söder  af  Gunnil- 
bo,  i  sydvest  af  Skinnskatteberg,  i  vester 
och  nordvest  af  Dalarne.  Socknens  längd 

i  norr  och  söder  är  l''^  mil,  största 
bredden  l'/4  mil;  arealen  l,3Co  qv.-mil 
land,  0,105  vatten;  hemmantalet  25'/4 
mtl,  hvaraf  23'/^  mtl  skatte  och  2  frälse, 
bebodda  år  1805  af  1,669,  år  1850  af 
2,154  och  1864  af  nära  2,200  personer, 
hvilket  sistnämnda  år  hela  socknens  ta- 

xeringsvärde uppgick  till  999,900  rdr. 
Årliga  utsädet  beräknas  till  1,025  t:r, 
deraf  600  t:r  hafra  högsta  utsädet.  Ej 
längre  än  sedan  1811  utgör  socknen  ett 
eget  regalt  pastorat.  Kyrkan,  nybyggd 

1832,  ligger  9  mil  från  Westerås.  — 
Kolbäcksån  inkommtr  på  nordvestra  grän- 

sen ur  sjön  Barken  från  Dalarne,  går 
derefter  mot  sydost,  bildar  inom  socknen 
sjöarna  Lilla  och  Stora  Aspen  (258  fot 
öfver  hafvet)  och  upptager  så  väl  från 
norr  som  från  söder  åtskilliga  tillflöden, 

såsom  från  Örtjernarne,  Mor-  och  On- 
sjön  m.  fl.,  hvilka  vattendrag  i  allmän- 

het söka  sig  väg  genom  trånga,  ofta 

tätt  bebyggda  dalgångar.  Endast  syd- 
vestra  delen  af  socknen  sluttar  åt  ett 

annat  vattensystem.  Hedströmmens,  h vil- 
kens båda  hufvudgrenar  här  erhålla  till- 

lopp, Baggaån  genom  Dragaren,  Ferna- 
vattuen  genom  Gäfjan.  Vattenskilnaden 

utgöres  af  betydliga  bergåsar.  Jordmå- 
nen är  i  dalarna  lera,  uppblandad  med 

sand,  för  öfrigt  sand  och  m  oj  ord.  Jord- 
bruket kan  derföre  icke  anses  såsom 

hufvudnäring;  men  folket  har  någon  er- 
sättning härför  i  jerngrufvorna,  och  hyttor 

äro  anlagda  på  flera  ställen ;  men  ännu 

flera  äldre  äro  nedlagda,  ehuru  anled- 
ningarne äro  ganska  rikhaltiga.  Ar  1864 

erhöUos  här  tillsammans  dock  endast 

33,924  ctrjernmalm.  Vid  Fagersta  jern- 
bruk  är  ett  blyertsverk  anlagdt,  och  be- 

reddes nämnda  år  317  ctr  80  U.  blyerts. 
Inom  socknen  finnas  dessutom  åtskilliga 
malnianledningar,  som  i  sednare  tider 
icke  blifvit  bearbetade,  såsom  för  silfver 

ä  Svartberget,  sydvest  om  Westanfors 
bruk,  för  koppar  på  flera  ställen  o.  s.  v. 
Flera  delar  af  Strömsholms  kanal  höra 

till  denna  socken,  su  att  härstädes  är 

jemn  ångbåtsförbiudelsc  med  Dalarne  och 
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Mälaren.  —  Bland  verk   och  gårdar  an- 
föra vi:    Westanfors  bruk;  —  Fagersta, 

—  Simbla    (Serabla)   jernbruk;    —  Me- 
linge,   iVo    skatte,    med    tackjernshytta; 

—  Bastmora,    by    med    hytta.  —  Adr.: 
Norberg  och   Westanfors. 

Westanfors,  jernverk  med  stangierns- 
hammare  och  spiksraedja  i  ofvanbeskrifna 
socken,  är  beläget  nära  intill  kyrkan  vid 
Strömsholnis  kanal,  der  Kolbäcksån  ut- 

faller i  sjön  Stora  Aspeu.  Bruket  an- 
lades i  början  af  1600-talet,  förlänades 

1679  till  riksädet  Henrik  Horn  för  den- 
nes abalienerade  gods  Wenden  i  Estland, 

har  efter  1711  tillhört  brukspatronerna 
Hesselberg,  Christiernin,  Bedoire,  Tottie, 
von  Stockenströra  och  år  1864  grossh, 
C.  G.  Åhrberg.  Vid  godset  finnas  utom 

nämnda  jernverk,  med  en  medeltillverk- 
ning af  4,549  ctr  stängjernssmide  samt 

584  ctr  spik,  en  enbladig  säg,  qvarn 
med  tre  par  stenar  och  tegelbruk.  Ar 
1858  anlades  en  masugn,  der  tillverkas 
årligen  omkring  25,261  ctr  tackjern  af 

Norbergs  m.  fl.  malmer,  och  eges  ge- 
mensamt af  Fagersta  och  Westanfors 

bruksegare  samt  bergsmän.  Landtegen- 
domen  till  bruket  består  af  74  ii^tl  fr.- 
säteri  Westanfors  med  V',  d:o  ladugård 
samt  underlydande  \'2  frälse,  2|J-  skatte; 
och  var  alltsaramaus  år  1864  taxeradt 
till   157,300  rdr. 

Westansjö,  masugn  i  Grangärdes  soc- 
ken, Westerbergslags  fögderi  och  Stora 

Kopparbergs  län,  är  urminnes;  medel- 
tillverkningen 1859 — 61  uppgifves  till 

19,232  ctr  tackjern  och  303  ctr  gjut- 
gods,  stämpeln  är  W  2  B.;  eges  af  fru 
Ch.  Olausson  och   bergsmän. 

Westansjö,  ett  och  '/^  ̂^^  frälse  i 
Nässjö  socken,  Tveta  härad  i  Jönköpings 

län,  beläget  vid  en  liten  insjö,  är  ladu- 
gård under  det  på  andra  sidan  om  sjön, 

men  i  Sandsjö  socken  af  Westra  härad, 
belägna  Bodanäs  säteri;  gårdens  egare 
äro  omnämnda  under  art.  Nässjö,  här 
må  dock  tilläggas,  att  en  af  egarne, 
ryttra.  Axel  Johan  Printzenskidd,  död 
1760,  hade  en  dotter,  Anna  Charlotta, 
som  blef  gift  med  bergsrådet  Christian 
Benjamin   von  Schéele. 

Westanå,  bruks-  och  landtegendora 
uti  Stigsjö,  Wiksjö  och  Gudmundrå  sock- 

nar af  Södra  Ångermanland  och  Wester- 
VII. 
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Norrlands  län,  utgöres  af  Westanå  bruk, 

beläget  i  Wiksjö  socken,  SVo  ™il  f'"äii 
Hernösand,  vid  ett  mindre  vattendrag, 
kommande  från  Eksjön  och  utfallande 
i  Mjellån,  söder  om  bruket;  Westanå 

säg  med  2  ramar  och  12  blad,  tuUmjöl- 
qvarn,  tröskverk  och  tegelverk;  Wilola 
gård  med  underlydande  84  seland  i  6 
hemman,  hvaraf  må  nämnas  Wiksjun 
eller  Gammelrjården;  hela  arealen  är 
16,569  tid,  utom  den  till  Westanå  såg 

anslagna  skogstrakt  af  2,098  tid..  Bru- 
ket anlades  af  brukspatronen  Dan.  Kräpp, 

enligt  privilegier  af  år  1744  till  stålverk, 
vid  ett  vattenfall  af  60  famnars  höjd, 

genom  konst  fördeladt  i  afsatser,  sä  att 
6  verkstäder  efter  hvarandra  drefvos  ge- 

nom vattnet,  som  faller  ur  den  ena  rän- 
nan i  den  andra.  I  medlet  af  1700- 

talet  egdes  bruket  af  Johan  Kothoff, 
som  nedlade  stålverket^  och  förändrade 
det  till  äraneshammare.  Aren  1746,  1762 

och  1839  erhöllos  tillökningar  i  smidet, 

som  på  1840-talet  med  3:ne  hamrar  och 
6  härdar  var  privilegieradt  till  3,150  slU, 
men  från  och  med  1856  är  smidet  oin 

skränkt,  och  har  i  medeltal  under  åren 

1859—61  uppgått  till  8,041  ctr  stång- 
jern,  vid  2:ne  franche-comté-  och  2:ne 
tyskhärdar,  2  smält-  samt  2:ne  räckham- 
rar  i  2:ne  smedjor,  hvaraf  den  ena  upp- 

byggd år  1859,  samt  272  ctr  spik,  434 
ctr  manufakturjern  och  diverse  smide  vid 

raanufaktui;.  edja  med  2:ne  spik- och  2:ne 
knipphararar.  Tackjernet  köpes  från  Nora, 

Norberg  och  Westerbergslagen;  tillverk- 
ningen transporteras  landvägen  till  Guss- 

sjön,  derifrån  på  pråmar  till  Bölen,  sedan 
åter  landvägen  till  Brunnesjö,  derifrån 
på  pråmar  genom  denna  och  Långsjön, 
till  sistnämndas  utlopp  n.  v.  om  Hel- 
gums  bro  i  Säbrå  socken.  Smeder  och 
arbetare  med  deras  familjer,  som  af  bru- 

ket hafva  sin  utkomst,  utgöra  omkring 

en  tredjedel  af  socknens  befolkning.  Bru- 
ket med  såg  och  qvarn  taxerades  1863 

till  132,000  rdr  rmt.  Hela  egendomen 
har  nyligen  genom  köp  öfvergått  från 

handelsbolaget  L.  Tydén  &  C:ni  till  han- 
delshuset J.  Thomson,  T.  Bonar  &  C:ni 

i  London.  —   Adress:  Hernösand. 

Westanå,  ett  landtställe  bredvid  Eke- 
sjö,  vester  om  den  förbiflytande  ström- 

men, först  bekant  1784,  då  här  anlades 
ett  kronobränneri.  Sedan  detta  nedlagts 

37 
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köptes  platseu  med  siua  ruskiga  åbygg- 
nader  af  en  ryttm.  Stålharamar,  som 
förvaudlade  byggnaden  till  boningshus. 

Lägenheten  egdes  sedermera  af  öfver- 

sten  m.  m.  S.  C.  von  Hartraansdorft*, 
men  först  den  siste  egareu,  general- 

majoren m.  m.  friherre  E.  G.  Ulfsparre, 
t  1865,  förvandlade  densamma  till  hvad 

den  är,  en  utmärkt  täck  villa  med  sär- 
deles vackra  omgifningar.  General  Ulf- 

sparre donerade  en  del  af  platsen  till 
boställe  ät  Ekesjö  stads  borgmästare  och 
Återstoden  till  ett  lasarett  för  staden  samt 
Norra  och   Södra   Wedbo   härader. 

Westanå,  två  mantal  frälse-säteri  i 
Grenna  landsförsamling,  \Vista  härad  och 
Jönköpings  län,  beläget  ungefär  V2  ̂^^ 
söder  om  Grenna  stad  på  den  vestra 
af  de  bergåsar,,  som  åtfölja  Wettern  på 
dess  östra  sida.  Namnet  förmodas  också 

med  saunolikhet  ursprungligen  hafva  varit 

AVestanås.  I  medeltiden  utgjorde  We- 
stanå tillsammans  med  Ostanä  ett  gods, 

som  bar  namnet  Broxvik,  och  hvilket 
år  1479  namnes  såsom  tillhörande  Pavel 

Månsson  Bjugg  af  Ulfsparreslägten.  Den- 
nes son  sålde  Broxvik  1523  till  en  bor- 

gare i  Wadsteua,  men  1546  återkom 
godset  i  Ulfsparreslägtens  ego.  Såsom 
egare  namnes  sedermera  Sten  Bielke  år 
1615.  År  1641  bortbyttes  godset  till 
grefve  Pehr  Brahe  mot  andra  gods  i 
Uppland  och  Östergötland.  På  denna  tid 
hörde  hit  18  underl.  hemman  jerate  vat- 

tenverk. Sedermera  såldes  detta  gods 

till  en  grefve  Hamilton  år  1749,  för- 
modligen densamme,  som  vid  samma 

tid  blef  egare  af  Ostanå.  Såsom  egare 
nämnas  vidare  medlemmar  af  slägten 
Klingspor,  Bennet  och  1778  öfversten 
J.  Gyllensvan,  som  af  godset,  omfattande 
2  ratl  säteri,  13  mtl  underlydande,  ett 

pappersbruk,  qvarnar  med  14  par  ste- 
nar och  enbladig  såg  i  Röttle  ström, 

stiftade  ett  fideikommiss  för  sin  syster- 
son, F.  L.  Rosenqvist,  med  vilkor  att 

fideikommissarien  skulle  kalla  sig  Rosen- 
qvist af  Gyllensvan.  Sedermera  hafva 

7'  4  ratl  med  kongl.  tillstånd  bortsälts 
från  godset.  Enligt  fideikommissbrefvet 

voro  alla  bönder,  rajölnare  och  pappers- 
mästare  under  godset  egna  fideikorarais- 
sarier  på  innehafvande  hemman  och  verk, 
men  denna  rättighet  liar  i  tidernas  längd 

blifvit  upphäfd,    utom   för  pappersbruks- 

innehafvaren.  —  Godsets  egor  upptaga 
en  ganska  kuperad  trakt,  belägna  som 
de  äro  på  den  branta  sluttningen  till 

Wettern  och  på  den  vidsträckta  berg- 
åsens utbredda  höjder,  sä  att  inegorna 

ligga  söndersplittrade  i  små  bitar  mellan 
bergskullarne;  ängs-  och  betesmark  skall 
finnas  ganska  betydlig  och  skog  till  hus- 
behof.  Sädesafkastniugen  uppgifves  till 
5U0  t:r  utom  rotfrukter.  Taxeringsvärdet 
var  år  1863  för  hela  egendomen  med 

underlydande  197,800  rdr.  Nuvarande 
innehafvaren  är  löjtn.  A.  Rosenqvist  af 

Gyllensvan.  —  Mangårdsbyggningen  är 
ännu  densamma,  som  finnes  aftecknad  i 
Dahlbergs  Svecia  Ant.  et  Hod.,  men 
förändrad  till  oigenkännelighet.  Denna 

förändring  gjordes  af  frih.  R.  Bennet  år 
1767.  Professor  Brunii  omdöme  härom 

(Konstanteckningar  under  en  resa  1849, 

sid.  43)  lyder  så:  »Den  nya  tidens  små- 
aktiga modernisering  har  förvandlat  denna 

borg,  ehuru  ganska  prydlig,  till  en  bygg- 
nad, hvaraf  konstnären  har  tillfälle  se, 

huru  ett  stort  boningshus  ingalunda  bör 
anordnas.  Man  har  nämligen  å  denna 

urgamla  byggnad  bortbrutit  de  höga 
gafvelröstena  med  sina  sirliga  snerklar 
och  spiror.  Man  har  jemväl  bortbrutit 
frarafa(;adens  fyrkantiga  torn,  som  åh varje 
sida  haft  tvenne  stora  fönsteröppningar 
i  tre  rader  öfver  hvarandra  samt  en  hög 

betäckning  och  öfverst  en  altan.  I  konst- 
historiskt afseende  skulle  Westanå  haft 

såsom  ruin  mera  intresse  än  detsamma 
har  i  sitt  moderniserade  skick».  Husets 

öfra  våning  har  aldrig  haft  och  får  san- 
nolikt aldrig  fullständig  inredning.  — 

Man  kan  göra  sig  någorlunda  begrepp 

om  den  grandiosa  scala,  efter  hvilken 

man  fordom  byggde,  af  den  tilldragel- 
sen, att  i  en  sal  uti  ena  slottsflygeln 

10  brudpar  på  en  gång  blifvit  samman- 
vigda.  —  En  egendomlig  bergformation 
vid  denna  egendom  torde  förtjena  an- 

föras. På  hundra  fots  afstånd  i  vester 
och  40  fot  lägre  än  hufvudbyggnaden 

har  bildats  en  liten  afrundad  dal,  i  hvil- 
ken Gyllensvanska  slägten  erhållit  sin 

familjgraf,  och  härifrån  går  genom  bergs 
kedjan  en  ganska  djup,  stundom  trång 

öppning  ända  ned  mot  Wettern,  hvar- vid  det  icke  minst  märkvärdiga  är,  att 

bergmassorna  pä  begge  sidor  äro  af  all- 
deles olika  arter. 
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Westbo  härad,  ett  af  Smålands  större 
härader,  utgörande  sydvestlit^aste  delen 
af  Jönköpint^s  län,  beifränsadt  i  vester 
af  Halland,  i  nordvest  af  Westergötland, 
i  norr  af  Mo  härad,  i  öster  af  Ostl)o 
och  i  söder  af  Sunnerbo,  samt  omfattar 

27  socknar,  förenade  till  12  pastorat^er. 

Arealen  uppgifves  vara  18, 951  qv.-mil, 
hvaraf  1,788  vatten  (eller  397,200  tid  fast 
mark),  och  är  fördelad  på  628  i^,|  mtl, 

(634  il,',),  hvaraf  286%^  sk.,  ̂ VU_  kr. 
och  294?,[|  fr.;  frälse-säterierna  äro  dock 
blott  omkring  72  hemman.  Medelvärdet 
å  ett  helt  mtl  upptages  till  16,467  rdr. 
Folkmängden,  som  1805  beräknades  till 
17,694,  steg  1850  till  24,740  och  1865 
till  26,580  personer. 

Westbo  härad  utgör  Jönköpings  läns 

6:te  fögderi  och  Wexiö  stifts  9:de  kon- 
trakt. Landets  västligaste  del  på  grän- 

sen mot  Westergötland  tillhör  Atrans 

flodområde,  skild  från  landets  öfriga  vat- 
tensystem genom  en  ås,  som  der  Tveta 

och  Mo  härader  sammanträffa  med  We- 
stergötland inkommer  i  Småland  och  här 

med  många  afbrott  går  längs  Westgöta- 
gränsen  och  slutligen  når  hafvet  i  Hal- 

land vester  om  Halmstad.  En  annan 

vattendelande  bergås,  utskjutande  från 
Taberg,  sträcker  sig  ifrån  det  hörn,  der 
Östbo,  Mo  och  Westbo  sammanstöta,  mot 

sydvest  till  Femsjö  socken,  der  den  träf- 
far en  annan  ås,  som  åter  hufvudsakli- 

gen  följer  gränsen  mellan  Westbo  och 
Halland.  Genom  den  nämnda  bergåsen 
från  Taberg  till  Femsjö  delas  häradet  i 

två  flodsystem,  af  hvilka  det  östra  till- 
hör Lagan,  det  vestra  Nissan.  Det  förra 

omfattar  den  nordliga  och  större  delen 
af  sjön  Bolmen  jemte  dess  tillopp,  den 
lilla  Dannäsån  från  sjön  Fylleu  på  östra 

gränsen.  Storån  från  norr,  hvilken  upp- 
kommer på  Taberg  genom  flera  smärre 

åars  sammanflÖde,  under  flera  mil  utiiör 
gränsen  mellan  Östbo  och  Westbo,  derefter 
uteslutande  tillhör  Westbo  och  under 

hela  sitt  lopp  upptager  en  mängd  smärre 
tillflöden,  Lillan,  utloppet  för  Drafven, 
Flaten  m.  fl.  sjöar,  Unneqvarnsån  från 
sjön  Unnen  och  dess  tillflöden  (se  Un- 
naryd),  m.  fl.  Nissaån  inkommer  i  detta 

härad  från  Mo  och  bildar  här  på  grän- 
sen, något  öfver  1  mil,  en  rad  af  sjöar, 

Orerydsjön,  Svalåssjön,  Algutstorps  sjö, 
Wikaresjön     och    Gusjön,  flyter  derefter 

mot  sydvest,  alltjemt  åtföljd  af  lands- 
vägen, den  s.  k.  »Xissastigenw,  och  upp- 

tager utom  en  mängd  smärre  vattendrag 
Anderstorpsån  från  östra  sidan,  hvilken 
utgör  afloppet  för  Hären  m.  fl,  sjöar; 

längre  ned  upptagas  Norra,  Mellan-  och 
Södra  Färgen.  Sydvestligaste  hörnet  af 

häradet,  eller  den  vattenrika  Femsjö  soc- 
ken har  sitt  egna  vattensystem,  som  ger 

upphof  åt  Elmåsaän  eller  Fyllan,  hvil- 
ken sedermera  utfaller  i  Kattegat,  öster 

om  Halmstad.  —  Jordmånen  är  i  all- 
mänhet ganska  svag;  öfverst  ligger  en 

tunn  skorpa  af  mulljord,  mest  af  för- 
ruttnad ljung,  derunder  sandjord,  mjäll- 

jord  och  mojord  ;  sällan  finner  man  lera, 
aldrig  mergel.  Talrika  mossar  och  kärr 
upptaga  en  areal  af  inemot  50,000  tid ; 
och  allt  detta  har  dock  fordom  —  fastän 

för  flera  tusen  är  sedan  —  varit  skogar ! 
I  alla  träffas  stubbar  och  rötter  på  bott- 

nen. För  tre  århundraden  sedan  funnos 

här  stora  skogar  af  af  ek  och  bok,  der 

man  nu  ser  endast  ljungfält  och  mar- 
tallar. Sedan  svedjandet  till  större  delen 

upphört,  bör  man  dock  nu  kunna  hoppas 

mindre  sköfling  på  det  sättet.  Ett  un- 
dantag i  afseende  på  naturbeskaffenheten 

utgör  Dannäs  lilla  församling  pä  Bol- 
raens  nordöstra  strand;  den  har  också 

blifvit  kallad  »smörklirapen  i  Westbo». 
Här  finnas  ännu  rika  bokskogar,  då  de 
försvunnit  från  hela  det  öfriga  landet; 

på  1840-talet  fanns  ej  mer  än  en  enda 
fur  i  socknen.  —  Hufvudsädet  är  hafre, 
som  i  allmänhet  leranar  3:dje  kornet, 
i  goda  år  5:te.  Boskapsskötseln  är  föga 

uppdrifven ;  hästar  äro  till  och  med  säll- 
synta. Getter  finnas  hos  icke  få  bönder 

i  sydvestra  delen.  Folket  har  här,  så- 
som en  författare  yttrar,  blifvit  vant 

»att  sofva  endast  fyra  timmar  om  nat- 
ten, för  att  eröfra  bafrekakan».  En 

vigtig  binäring  är  i  följd  häraf  tillverk- 
ning af  jerntråd,  hvilken  tillika  med  andra 

produkter  af  husslöjd  afsättes  af  allmo- 
gen under  gårdfarihandel.  En  mycket 

besökt  torgplats  är  Gisslaved.  —  Folk- 
stocken har  den  Finvedska  stammens  ut- 

märkande kännetecken,  blondt  hår,  ofta 

mörkbrunt,  samt  i  uttalet  ett  bredt  a-ljud 
eller  aj  i  stället  för  e.  Ehuru  temligen 
aflägset  från  Wärendstrakten,  hör  man 
äfven  här  Blenda  och  Wärendsqvinnorna 

berömmas  i  folksasan   och  sedan  urmin- 
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nes  tid  har  äfven  här  på  de  flesta  ställen 
Wärendslagen  ora  qvinuans  arfsrätt  varit 

iakttagen.  —  I  häradets  6  nordliga  sock- 
nar finnes  sedan  ett  par  år  tillbaka  en 

skarpskytteförening,  kallad  Norra  Westbo 
frivilliga  skarpskytteförening,  väckt  till 

lif  hofvudsakligen  genom  provinciallä- 
kareu  d:r  Wareuius  och  brukspatronen 

Crona  på  Gyllenfors.  Häradets  tings- 
ställe är  vid  Olmestads  gästgifvaregård 

i  Refteleds  socken. 

Westbro,  ett  frälse-säteri  uti  Bro 
socken,  Näs  härad  och  Carlstads  län, 

omkring  i}/.-,  mil  s.  v.  från  Carlstad,  af 
2  mtl.  Gården  är  —  enligt  Fernow  — 

ur'åldrig ,  men  inga  egare  äro  kända 
före  början  pä  1600-talet,  då  den  eg- 
des  af  ståthållaren  Öfver  Kronobergs  län, 
Bengt  Jönsson  Rosenbjelke ,  tillhörde 
äfven  sonen  och  sonsonen,  hvilken  sed- 
nare,  general  adjutant  Bengt  Rosenbjelke, 
dog  1683.  Westbro  har  sedan  troligen 

genom  gifte  och  arf  kommit  till  härads- 
höfdiug  Olivecrona,  som  dog  här  1832, 
hvarefter  gården  genom  gifte  kom  till 
majoren  och  riddaren  af  Sv.  Ord.  G.  A. 
Lilljehöök;  egdes  slutligen  1857  samt 
än:iU  1865  af  Sv.  Mattsson  och  P.  A. 

Nilsson.  Säteriet,  med  120  tunnor  vår-, 
33  tunnor  höstsäd,  skog  till  husbehof, 

taxeras  till  100,000  rdr  rmt,  underly- 
dande äro   15  torp,  folkmängd   114. 

Westby,  Wässby,  en  egendom  uti 
Hofljy  socken  af  Kinneljerdings  härad 
och  Skaraborgs  län,  af  1  mtl  frälse, 

beläget  '/g  mil  frän  Lidköping,  vid  ån 
Lidan,  är  åtminstone  sedan  1812  be- 
bygdt  för  ståndspersoner  och  försedt  med 
artificiela  ängar;  tillhörde  1833  gross- 
handl.  O.  Bredbergs  arfvingar  i  Göte- 

borg, 1864  grefve  C.  G.  Löveuhjelms 

arfvingar,  hvilka  derunder  brukade  iV'^ 
frälse  Ostby,  '/g  skatte  Hoby,  '  ̂  skatte 
Byxorna.  Hela  godsets  folkmängd  upp- 
gifves  till  112  personer;  hufvudgårdens 
tax. värde   är  36,500  rdr  rmt. 

Westegård,  Westgård,  ett  mtl  skatte 
i  Östra  Eraterviks  socken,  Frykdals  hä- 

rad och  Carlstads  län,  vid  sjön  Fryken, 

med  angbåtskomraunikation  mellan  Fryk- 
stad  och  Thorsby.  Stället  har  den  märk- 

värdigheten att  vara  födelseort  för  Claes 

Gustaf  Myrin,  känd  genom  sina  anmärk- 
ningar öfver  Wärmlands  och  Dals  vege- 

tation, intagna  i  Wetenskaps- Akademiens 

Handlingar,  och  hvilka  (efter  Biografiskt 

Lexikon)  utgöra  en  växtgeografisk  af- 
handling,  som  utgör  den  bästa  topografi 
vi  ega  öfver  dessa  landskap ;  född  år 
1803,  i  1835.  Växten  Parmelia  Myrenii, 
som  växer  bland  de  af  honom  så  högt 
Slskade  norska  fjellarne,  förvarar  minnet 
af  hans  namn.  —  Hemmanet  taxerades 
1863  till  19,800  rdr  och  hade  samma 
år  två  egare. 

Westerbergslags  fögderi  af  Stora 
Kopparbergs  län,  gränsande  i  öster  och 
söder  till  Örebro  och  Westerås  län,  ut- 

göres  af  socknarne  Norrbärke  och  Söder- 
bärke  med  Malingsbo  kapell.  Grangär- 

des med  Ludvika  kapell,  innefattande, 
enligt  1863  års  mtls-längd,  173  \V^}^ 

mtl  skatte,  7  VH  mtl  krono  (Hahr  upp- 
gifver  blott  148%  mtl),  på  322,891 

tid  fast  land,  hvartill  komma  3,.')47  qv.- 
mil  sjöar  och  vattendrag.  Dessa  »å  ej 
åt  Dalelfven,  utan  söderut,  hvaraf  man 

finner,  att  landthöjden  och  vattendela- 
ren  går  norr  om  sjöarne  Wessman  och 

Barken  samt  skiljer  fögderiet  från  Dal- 
elfvens  däld.  De  få  uppgifter  man  har 
om  Westerdalarnes  forntid  öfverensstäm- 
raa  alla  deruti,  att  denna  bygd  redan  i 
hednatiden  varit  bebodd,  hvilket  äfven 

bestyrkes  af  gängse  sägner  om  hednin- 
gar och  jättar  som  här  lefvat.  Wester- 

Dalarnes  befolkning,  uppgående  till  om- 
kring 21,900,  hufvudsakligen  bestående 

af  Svenskar  kring  Storelfven,  af  Finnar 
i  bergsbygderna  vesterut,  samt  Lappar, 
kringströfvande  i  skogarne,  utmärker  sig 

genom  en  djup  och  lätt  sårad  frihets- 
känsla samt  oförfäradt  mod ,  mycken 

ärlighet  och  renhet  i  seder,  jämte  tro- 
get vidhållande  af  förfädernas  sedvanor 

(hvilket  dock  ej  öfvergår  till  envishet 
i  likhet  med  befolkningen  t.  ex.  i  Mora) 

samt  berömlig  sparsainhetsanda,  utan  att 
förhindra  utöfvandet  af  gammal  nordisk 
gästfrihet.  Föga  förfarna  i  bokliga  värf, 
äro  de  i  stället  så  mycket  skickligare  i 
boskapsskötsel  och  jordens  häfdande  samt 
i  flera  handaslöjder  så  utmärkta  att  få 

kunna  med  dem  mäta  sig;  detta  sed- 
nare  torde  väl  egentligen  lia  afseeiide 
på  0.sterdalsfolket,  då  i  allmänhet  blott 

främmande  produkter  föras  af  Wester- 
dalsfolket  till  salu.  Bergsbruket  är  dock 

hufvudnäring.  Den  odlade  jorden  upp- 
gifves  till    13,878    tid,    naturliga  ängen 
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till  28,282  tid.  Af  verk  och  lägenheter 

finnas  35  finn-,  33  nybyggen,  35  bergs- 
raanshamrar,  67  bergsraanshyttor,  37  fä- 

bodevallar, 211  qvarnar.  All  fast  egen- 
dom tax.  1863  till  11,742,900  rdr  rint. 

Statsbidragen  uppgå  till  cirka  51,920 

rdr.  Fögderiet  är  roteradt  under  We§t- 
manlands  regemente.  I  äldre  tider  hafva 

Wester-Bergslagen  och  Wcster-Dalarne 
varit  under  ett  fögderi,  äfveusom,  det 
förstnämnda  intill  år  1614,  hört  under 

ståthållaren  i  Westerås;  tillsaramans  ut- 
göra de  en  domsaga.  Westerbergslagen 

indelas  i  3  tingslag. 

Westerdals  fögderi  af  Stora  Koppar- 
bergs län,  gränsande  i  vester  till  Norge 

och  Wärraland,  i  söder  till  Örebro  län, 
i  öster  till  Wcsterbergslags  och  Säters, 

i  öster  till  Ofvan-  och  Nedan-Siljaus  fög- 
derier, utgöres  af  socknarne  Flöda,  Sä/s- 

näs, Näs,  Jerna,  Äppelbo,  Lima  med 

Transtrands  kapell,  Malung  med  Ytter- 
Malung  och  Oija  samt  Tyngsjö  kapeller, 
upptagande  på  en  längd  af  högst  20 
mil  och  6  mils  bredd  en  areal  af  1,409,293 

tid  fast  mark,  fördelad  i  459  Dalkarls- 

hemman  eller  119%  mtl,  dessutom  upp- 
tages 2,683  qvadratmil  af  vatten.  Marken 

består  till  stor  del  af  berg,  skogar,  my- 
ror och  grusbackar,  men  blir  jämnare 

och  bördigare  i  närheten  af  Wester-Dals- 
elfven,  som  efter  längden  genomlöper 
den  dal,  som  upptager  hela  fögderiet, 
hvilket  åter  skiljes  från  Finnmarkerna 
genom  den  bergssträckniug,  som  från 

Fjellen  gå  ner  efter  vestra  sidan  af  Dal- 
elfven,  alla  vattnen^  gå  härifrån  åt  Clara 
elf  i  Wärraland.  Åkerbruket  lider  ofta 
skada  af  frost  i  anseende  till  landets 

höga  läge  och  närheten  till  fjellen;  ett 
vigtigt  näringsfång  är  timraerhygget  som 
flottas  på  sjön  Eunn  till  Falun.  Endast 
9,175  tid  uppgifvas  vara  odlad  jord, 
30,575  tid  naturlig  äng.  Af  verk  och 

lägenheter  finnas  37  finn-,  13  nybyggare, 
208  oskattlagda,  14  skattlagda  qvarnar. 
All  fast  egendom  är  tax.  till  4,821,048 

rdr  rrat.  Inbyggarne,  hvilkas  antal  upp- 

går till  cirka'  23,600,  beskrifvas  till  lyn- net raycket  lifligare  än  dess  grannar  i 
Öster-Dalarne.  Gränsskilnaden  mellan 
Öster-  och  Wester-Dalarne  bestämdes  år 
1632  (se  Hiilphers  Resa  i  Dalarne  år 
1757,  sid.  246).  Fögderiet  innefattar  4 
tingslag. 

Westerbotten,   landskap  i  Norrland, 

mellan  Lappmarken  och  Bottniska  viken, 
med  Ilörneån  till  en  del  gräns  i  söder  mot 
Ångermanland,  och  med  Muonio  elf  till 
gränslinie  i  norr  mot  Finland.  Det 
ilr  l)eläget  mellan  63  och  70  graders 
polhöjd,  den  största  af  rikets  provinser 
dä  Lappmarken  derunder  inbegripes,  och 
indelas  i  Westerbotten,  vester  om  Bott- 

niska viken,  och  Norrbotten,  nordligare 
delen  af  landet.  Vägutsträckningen  norrut 
från  gränsskillnaden  mot  Ångermanland 
utmed  Bottniska  viken  och  derifrån  uppåt 
riksgränsen  mot  Ryssland  till  Torneå 
Lappmarks  gräns,  uppgår  till  några  och 
80  mil.  Det  med  landskapsnamnet  We- 

sterbotten betecknade,  nedanom  Lapp- 
marksgränsen belägna,  landet  upptager 

något  öfver  400  qvadratmil;  för  öfrigt 
hänvisas  till  artiklarne  om  dess  båda  län: 
Westerbotten  och  Norrbotten. 

Westerbottens  län,  omfattande  södra 

delen  af  landskapet  Westerbotten,  nord- 
östra delen  af  Ångermanland,  Åsele  och 

Umeå  Lappraarker,  gränsar  i  söder  mot 
Ångermanland,  i  öster  mot  Bottniska  viken 
samt  i  norr  och  vester  till  Lappmarkerna. 
Landet  är  närmare  hafskusten  i  allmän- 

het slätt;  genomskäres  af  flera  elfvar  och 

en  mängd  mindre  vattendrag  samt  be- 
står till  en  stor  del  af  sandhedar,  mossar, 

myror  och  insjöar.  Jeranast  är  det  i 
södra  delen  och  helt  olika  det  angräa- 
sande  Ångermanland,  der  stora  berg- 

sträckningar vidtaga.  Längre  upp  från 
hafskusten  blir  landet  mera  bergigt  med 
kärr  och  stora  skogar.  Jordmånen  är  i 

allmänhet  mager,  består  af  mer  och  min- 
dre- stenbunden  sandjord  samt  sandmylla. 

Vid  elfvarne  samt  omkring  grunda  sjöar 
är  sandjorden  blandad  med  lera  eller 

lermylla.  —  Den  betydligaste  fjellraassan. 
Kölen,  sträcker  sig  från  Jemtland  norr- 

ut, mot  Piteå  lappmark,  —  vidare  märkas: 
Stöttingsfjell,  som  utgör  gränsen  mellan 
Umeå  och  Åsele  lappmarker,  —  Wardsfjell 
och  Gardekfjell  i  Umeå  lappmark  samt 
ArvasfjeU  på  gränsen  mellan  Umeå  och 

Piteå  lappmarker.  Mellan  dessa  berg- 
åsar äro  stora  slätter,  hvilka  dock  till 

största  delen  upptagas  af  kärr  och  mossar 
eller  långa  fjellsjöar,  så  att  minsta  delen 

är  tjenlig  till  åker.  Från  Kölen  ned- 
strörama  flera  elfvar  och  mindre  vatten- 

drag, hvilka  alla  utfalla  i  hafvet.  Umeå 

elf,  som  är  aflopp  åt  det  ansenliga  vat- 
tendraget Juktån,  —  Windel-tMstxi,  som 
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är  Stora  Windelens  aflopp,  upptager  Lais- 
elfveti  samt  förenar  sig,  2  mil  ofvaiiför 
staden  Umeå,  med  Umeå  elf,  —  Skellefteå 
elf,  som  utgör  Stor-Avans  utlopp,  m.  ti. 
De  största  sjöarna  äro  Kultsjön,  Mars- 

sjön, Stor-Uman,  Storavan,  Udjaur  och 
Hornavan.  Klimatet  är,  i  anseende  till  lan- 

dets ringa  höjd  ölVer  hafvet,  mildare  än  i  en 
stor  del  af  det  öfriga  Norrland.  Större 
delen  af  kustlandet  ligger  mindre  än  300 
fot  öfver  hafvet.  —  Länets  areal  uppgifves 
till  517,401  qv.rail,  deraf  40,33i  qv.mil 
insjöar,  eller  11,040,762  tid  fast  mark, 
deraf  odlad  jord  50,393  (år  1810:  10,700 

tunnl.)  och  naturlig  äng  232,450  tid,  för- 
delade på  905^40  mtl  (eller  930  ratl,  deraf 

289  i  Laj)pmarken  enligt  femårsber.  1855 
—60).  Ar  1804  uppgafs  arealen  till  668 
qv.mil  (inber.  Pite  lappmark)  med  660 
mtl  och  32,580  personer.  Af  arealen  voro 
år  1860:  392,187  tid  utdelade  till  hem- 

mans och  nybyggen,  542,975  tid  kronan 
behållne.  Folkmängden,  som  år  1860  ut- 

gjorde 69,229  personer,  uppgick  1865 
till  87,880. 

Westerbottens  inbyggare  äro  ett  res- 
ligt och  starkt  folk,  härdadt  och  arbet- 

samt. De  äro  till  lynnet  allvarsamma 
och  fördraga  tåligt  mödor  och  besvär, 
derjemte  oförsagda  och  modiga.  De  ha 
i  allmänhet  fallenhet  för  renlighet  och 
sedlighet,  hafva  böjelse  för  handel  och 
byte  samt  äro  kunnige  i  hvarjehanda 
handtverk.  Lefnadssättet  är  enkelt  och 

sparsamt,  dock  äro  de,  isynnerhet  qvin- 
norna,  benägna  för  yppighet  i  klädedrägt. 
Den  förmögne  bonden  sätter  en  ära  i 
att  ha  vackra  byggnader,  goda  hästar 
och  snygga  åkdon,  är  sjelfständig  och 
mån  om  sin  frihet.  Ett  för  de  norr- 

ländska länen  gemensamt  bruk  att  gifva 

t.  o.  m.  3  ä  4  år  gamla  barn  moders- 
mjölken synes  bekomma  dem  rätt  väl. 

—  Hufvudnäringar  äro  åkerbruk,  boskaps- 
skötsel, skogshandtering  och  bruksrörelse; 

som  binäringar  nyttjas  salpeter  (år  1860 
tillverkades  och  inlöstes  för  kronans  räk- 

ning 1,440  centner  med  64,840  rdr) 
och  pottaskeberedning,  tjärbränning,  fiske 
(isynnerhet  af  lax  och  strömming),  jagt 

samt  väfnad,  handel  och  sjöfart.  Åker- 
bruket, oaktadt  sednare  tiders  framsteg, 

befinner  sig  dock  ännu  pä  en  föga  upphöjd 

ståndpunkt.  Allmogen  vidhåller  i  all- 
mänhet förfädrens  vana  att  årligen  beså 

samma    åker    med    enahanda    sädesslag. 

utau  oravexling,  ehuru  på  nedra  landet 
och  i  närheten  af  städerna,  en  del  jord- 

brukare infört  ett  slags  vexelbruk,  så, 

att  af  den  gamla  åkern  en  del  igenläg- 
ges  till  gräs,  under  det  att  upplöjda 
lindor  och  nyodlingar  i  stället  gödslas 
och  besås  med  säd,  för  att  sedan  i  sin 
ordning  igenläggas,  men  något  egentligt 
cirkulationsbruk,  med  omvexling  af  sädes- 

slag och  foderväxter,  är  här  i  länet  en- 
dast å  ett  eller  annat  ställe  infört,  Huf- 

vudsädet  är  korn,  dernäst  odlas  potatis, 
råg,  blandsäd,  af  vårråg  och  korn,  samt 
obetydligt  liafra.  I  södra  delen  af  länet 

ha  lyckade  försök  gjorts  med  vår-  och 
hösthvete.  Potatesodlingen  är  i  tilltagande, 
hvareraot  odling  af  rofvor  och  andra 

rotfrukter  endast  på  få  ställen  förekom- 
mer. Lin  odlas  nästan  endast  i  södra 

delen  af  länet,  och  hampa,  ehuru  obe- 
tydligt i  de  norra  socknarna.  Ärliga 

utsädet  beräknas  till  156,000  kubikfot 
korn,  11,000  råg,  10,500  blandsäd,  2,600 
hafra,  10  hvete,  20  ärter  och  120,000 
kubikfot  potatis  samt  2,000  lU  lin  och 
hampa.  I  goda  år  anses  sädesskörden 
fullt  tillräcklig  för  länets  behof;  men 

den  merändels  tidigt  inträffade  natt- 
frosten förstör  ofta  skörden.  Trädgårds- 
skötsel idkas  endast  i  städerna  och  af 

ståndspersoner  på  landet.  —  Boskaps- 
skötseln, länets  uråldriga  hufvudnäring, 

idkas  med  fördel.  Foderbrist  förekom- 
mer sällan,  men  då  dåliga  höår  inträffa, 

måste  någon  del  af  boskapen  nedslagtas. 
I  åtskilliga  trakter,  särdeles  kustlandet, 
är  brist  på  sommarbete,  och  boskapen 
måste  föras  till  fäbodställen;  sedan  åker- 
och  hö-grödan  blifvit  afbergad,  släppas 

kreaturen  ofta  på  bete  å  åkrar  och  lin- 
dor. Nästan  öfverallt  i  lappmarken  ut- 

släppas hästarna  vid  sommarens  början 
på  bete  å  allmänningen  och  återheratas 
vid  sommarens  slut.  Ehuru  allmogen  för 

eget  behof  använder  en  stor  del  af  ladu- 
gårdens afkastning,  afyttras  icke  obetyd- 

ligt till  andra  orter  och  i  länets  städer. 
Antalet  underhållna  kreatur,  nära  för- 
dubbladt  sedan  1810,  utgjorde  1860: 

8,244  hästar,  1,683  oxari"  33,581  kor, 
8,888  ungnöt,  44,414  får,  5,726  get- 

ter och  5,380  svin.  Renskötseln  är 
Lapparnes  hufvudsakliga  näringsfång  och 

afyttras  af  dem  renkött  och  skinn- 
varor till  icke  obetydligt  värde.  —  Sko- 
garne bestå  hufvudsakligen  af  gran,  tall 
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och  björk.  De  äro  antingen  allraännin- 
gar,  auslagne  till  kolning  för  jernverken 
och  till  huggning  af  stockar  för  sågverks- 
egare,  mot  så  kallad  stubböresafgift,  — 
skatteskogar,  som  gemensamt  egas  af 

alla  hemraaiisegare  i  ett  byalag,  —  ellé>, 
i  anseende  till  afstandet  frän  flottbara 

vatten Jrag,  odisponerade  och  kronan  för- 
behållna skogsmarker.  Nära  kusten  äro 

skogarna  mycket  medtagna,  sa  att  all- 
mogen på  några  ställen  icke  Ijlott  lider 

brist  på  byggnadstimmer,  utan  äfven  har 

knapp  tillgång  på  ved  och  gärdsel.  Län- 
gre inåt  landet  är  ännu  rikedom  pä  skog, 

dock  i  allmänhet  ej  så  stor  med  afseende 
på  duglighet,  som  mången  föreställer  sig. 
Den  har  ock  mycket  lidit  af  skogseldar, 

hvilka  ej  sällan  uppkommit  genom  oförsig- 
tighet  vid  svedjande,  tjärubränning  (som 
1861  var  betydlig)  och  pottaskebränning. 

Skogen  användes  förnämligast  till  bjel- 
kar,  bräder  och  plank.  Vid  länets  37 
finbladiga  och  46  grofbladiga  sågar  har 

brädtillverkningen  de  sednare  åren  be- 
drifvits  med  liflig  verksamhet.  Under 
år  1860  utskeppades  till  utrikes  orter: 
180,301  tolfter  bräder  och  41,750  tolfter 
plank,  27*417  bjelkar  och  79,028  st. 

spärrar  m.  m.  Ted  försäljes  äfven  här- 
ifrån, men  lemnar  föga  behållning,  sedan 

upphuggnings-  och  transportkostnaderna 
blifvit  afdragna.  Till  skogens  försvagan- 

de bidrager  jemväl,  i  icke  ringa  mån, 

tillverkningen  af  handsägade  bräder,  hvar- 
med  allmogen  i  skogstrakterna  syssel- 

sätter sig  och  utgör  en  lönande  binäring. 
—  Bergsrörelsen  är  af  löga  betydenhet; 
inom  länet  finnes  ingen  grufva,  som  be- 

arbetas, men  trenne  masugnar,  vid  Olofs- 
fors ,  Hörnefors  och  Robertsfors  samt 
sex  jernverk,  neraligen:  Olofsfors  med 
derunder  lydande  Klöse  och  Holmfors 
hamrar  i  Nordraalings  socken.  Hörnefors 
i  Umeå  socken,  Säfvar  och  Johannisfors 
i  Säfvar  socken  samt  Robertsforss  och 
Fredriksfors  i  Bygdeå  socken.  Ar  1860 
exporterades  från  dessa  verk  20,669  ctr 

stång-,  58,86  knipp-  och  55,9S  ctr  manufak- 
turjern.  Vid  alla  dessa  bruk  och  masugnar 
sysselsattes  samma  är  tillsammans  564 
arbetare.  För  öfrigt  finnas  inom  länet 

1  gjuteri,  1  harts-,  terpentin-  och  lim- 
kokerifabrik,  2  ölbryggerier,  1  ångbrän- 
neri,  1  tobaksfabrik,  2  glasbruk  samt 
flera  mindre  kalkugnar  och  tegelslagerier. 

—  Handel  och  sjöfart.     De  flesta  varu- 

utbytena inom  länet  bestå,  å  ena  sidan 
af  skogs-  och  ladugårdsprodukter,  fogel, 
lax,  strömming  samt  å  den  andra  af 
salt,  spanmål,  bränvin,  tobak,  specerier, 
kramvaror  och  diverse  lyxartiklar  ra.  m. 
Marknader  hållas,  förutom  i  städerna, 

ärligen  i  8  kyrkobyar.  Sjöfarten  i  bara- 
narne  inom  länet  är  liflig,  afser  förnäm- 

ligast export  af  trävaror  till  utrikes  orter, 
och  bedrifves  hufvudsakligen  af  norska 

och  utländska  fartyg,  men  ett  jemförelse- 
vis  ringa  antal  svenska.  Antalet  af  segel- 

fartyg för  inrikes  sjöfart  har,  sedan  ång- 
båtstrafiken på  Norrland  började,  små- 

ningom förminskats.  Kusthamnar  inom 

länet  finnas  många,  såsom  Bjuröklubb,  Bu- 
reå,  Kallvikeu,  Byvikeu,  Bredskär  m.  fl. 

Länet  har  endast  2  städer,  Umeå 
och  Skellefteå,  taxerade  till  1,855,900  rdr 
rm.t;  hela  länets  uppskattningsvärde  är 

8,149,780  rdr  rmt.  Allmänna  bevillnin- 
gen  utgår  med  c:a  34,470  rdr  rmt.  Af 
öfriga -stats-  och  kommunala  a fgift er  ut- 

går salpeterhjelpsmedlen  med  81,000  rdr, 
för  undervisningen  14,000  rdr,  för  fång- 

vården 12,000  rdr,  för  fattigförsörjnin- 
geu  58,200  rdr,  för  militiae-staten  (inber. 
afgifteu  för  beväringeu)  48,000  rdr,  4,650 

rdr  i  skogsplanterings-,  6,600  i  lands- 
tings-, 65,800  i  undsättningsmedel,  374 

rdr  såsom  lånemedel  för  odlingsföretag. 

—  Indelningsverket.  Af  militär  under- 
håller länet  4  kompanier  (478  man?) 

Westerbottens  fältjägare,  utom  befäl  och 

spel,  tillhörande  5:te  militär-distriktet. 
Mötesplatsen  är  Gumboda  hed,  7  mil 
från  Umeå.  Länet  har  3  postkontor, 
nemligeu  i  städerna  U.neä  och  Skellefteå 
samt  i  Anäsets  by  af  Xysätra  socken, 
2  postexpeditioner  samt  13  poststationer. 
Trenne  telegrafstationer,  i  Umeå,  Skellef- 

teå och  Nordmaling.  Derjerate  äro  inom 
länet  anställda  1  förste  och  1  andre 

landtmätare  samt  7  kommissions-  och  4 
vice  koramissionslandtmätare,  och  sedan 

1857  —  förut  fanns  i  detta  skogrika 

landskap  icke  någon  skog-  och  jägeri- 
betjeuing  —  1  jägmästare,  2  öfverjägare 
och  6  skogsuppsyningsmän,  hvilket  antal 
1866  blifvit  ökadt  med  4  öfverjägare 

och  9  skogsuppsyningsmän,  sedan  Nord- 
malings  och  Bjurholms  socknar  jemte 

Asele  lappmark,  Fredrika,  Dorothea,  Wil- 
helmina socknar  blifvit  skilda  trån  skogs- 

inspektörens i  Norr-  och  Westerbottens 
läns  tjenstgöringsdistrikt.  Fem  provincial- 
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läkare  äro  stationerade  i  länet,  hvariblaud 
en  i  Lappmarken,  dessutom  1  stadsläkare 

i  Umeå  samt  1  regeraents-läkare  vid 
Westerbottens  fältjägarecorps,  barnmor- 

skor i  alla  socknar,  1  länsdjurläkare.  Fyra 

apothek  finnas.  Inrättningar  för  sjuk- 
värden äro  1  länslasarett  och  kurhus. 

Folkskolor  finnas  i  alla  länets  socknar,  der- 

jemte  äro  i  Lappmarken  trenne  missions- 
skolor samt  en  på  enskild  donation  grun- 

dad skola  inrättade.  I  L^meå  stad  finnes 
ett  högre  elementarläroverk.  Sedan  1858 
finnes  landtbruksskola  i  Yttertafle  by,  % 
rail  från  Umeu.  Bland  öfriga  allmänna 
och  kommunala  inrättningar  märkas:  4 
fattighus  (fattighjonens  antal  uppgår  till 
2,715  personer),  1  Nödhjelpskassa  i  Skel- 

lefteå stad,  åtskilliga  Rotebesparings-  och 
Invalidbeväringskassor  samt  en  Sjömans- 

huskassa i  L  meå  stad,  —  en  brandstods- 
förening  för  försäkring  af  fast  och  lös 
egendom  (försäkrade  till  4,918,910  rdr 

rmt),  —  åtskilliga  sockne-  och  distrikt- 
magasiner,  —  1  filialbank  och  2:ne  spar- 

banker och  slutligen  länets  hushållnings- 
sällskap. 

Westerbotten  har,  för  sin  aflägsen- 
hct,  länge  varit  bland  de  minst  bekanta 
landskap  i  riket.  I  äldre  tider  kallades 
det  Ymes,  —  Utmaland  eller  Hunaland 
och  skall  fordom  lydt  under  Jättaheras 
konung.  Kallas  nu  ÄVesterbotten  till  skill- 

nad frän  det  pä  andra  sidan  om  samma  vik 
häremot  gent  öfver  liggande  Österbotten. 
Några  anse  Lappar  varit  ortens  första 
bebyggare,  men  af  ett  mägtigare  folk 
drifiia  från  sjökanten  upp  mot  fjellen. 
Till  landets  förkofran  torde  de  här  rykt- 

bara Birkarlar  isynnerhet  bidragit.  An- 
tingen landet  haft  egna  regenter  eller 

varit  utan  öfverhet,  till  dess  Uppsala 
konung  här    begynte    uppbära  skatt,  har 

det  först  efter  christna  lärans  införande 

småningom  börjat  tilltaga  och  vid  refor- 
mationstiden blifvit  mera  ryktbart  samt 

slutligen  efter  städernas  anläggande  i 
Gustaf  II  Adolfs  tid,  vunnit  vidare  till- 

växt. —  Westerbotten  har  i  äldre  tider, 
gemensamt  med  det  öfriga  Norrland  ut- 

gjort ett  höfdingedörae.  Sedan  lands- 
höfdingedömen  indeltes  utgjorde  Wester- 

botten i  början  med  en  del  af  Österbotten 
ett  särskildt  län;  men  1669  blef  detta 

landskap  jemte  Lappmarken  ett  afskildt 
län.  Under  Uppsala  erkebiskopsdöme 
räknades  Westerbotten,  så  väl  som  de 
andra  delarne  af  Norrland,  till  år  1647 

och  utgjorde  då  2  prosterier.  —  De 
Norrländska  provinsernas  vapen  är  en 

ledning  för  deras  näringsfång;  Wester- 
bottens vapen,  en  ren,  visar  oss  Lapparne 

fordora  ströfvande  längre  söderut;  det 
innehåller  äfven  inskriften:  Deo,  Regi  et 

Patria  Omnia.  —  Bland  märkliga  ställen 
i  länet  förtjenar  nämnas.  Kåtan,  hamn 

vid  Bottniska  viken,  märkvärdig  för  ex- 
peditionen mot  Ryssarne  år  1809  samt 

/Sä/var,  äfven  bekant  sedan  kriget  sam- 
ma år,  se  dessa  art.  Före  nämnda  tvä 

slag  föreföllo  året  1808  stridej;  med  Rys- 
sarne vid  Holniön,  Ostyiäs  udde,  Deger- 

näs  och  Obbola  byar,  hvarefter  Umeå 
besattes  för  kort  tid  af  Ryssarne,  sedan 
följde  den  nesliga  konventionen  i  Kalix. 
—  Länet  lyder  i  juridiskt  hänseende  under 
Svea  hofrätt  och  innehåller  3  dorasagor 
med  10  tingslag  och  10  tingsställen.  I 
administrativt  hänseende  indelas  länet  i 

3  fögderier,  Westerbottens  l:sta,  Wester- 
bottens 2:dra  och  Lappmarkens  fögderi, 

med  21  länsraansdistrikt,  samt  hör  i 
ecklesiastikt  hänseende  till  Hernösands 

stift  och  indelas  i  5  prosterier,  19  pa- 
storater  samt  24  socknar  och  kapell. 

Westerbottens  läns  indelning  åskådliggöres  närmare  af  följande  tabell. 

Kyrkoäocknar. 
Härader  och 
Tingslag. 

Omkr.  ijf  af  Bjurholm,  Nordmaling.  I 

Wännäi,  Sä/var,  Holmö  kapell,  Umeå 
landsförsamling    med    HöfDeforss  | 
och  Strömbecks  bruk. 

Degerfors. 

Sortele,  Slensele  med  Tärna  kapell, 
Lycksele  med  Orlräsks  kapell, 
omkring  ̂ ^  af  Bjurholm. 

Nordmaliiigs  och 

Bjurholras    sock- nars tingslag. 

Umeu  sockens 
tingslag. 

Degerforss  sockens tingslag. 

Lycksele  lappmarks tingslag. 

Tingsställenas namn. 

Ä  kyrkovallen vid    Nordmalings 

kyrka. A   vestra   backen 
nära  Umeå 
landskyrka. 

I    Degerforss   b^. 

Vid  Lycksele 

kyrka. 

Domsagor. 

Westerbottens  läns 
södra  domsaga. 
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Kyrkosocknar. 

Atele,  Dorothea,  Wilhelmina,  Fre- 

drika, omkr.  3-7  af  TSsjö,  omkr. 
■^1^  af  Anundsjö,  omkring  ̂ j  af 
Bjurholm. 

Bygdeå,    Robertsforss   bruksförsaml. 

Nyåätra. 

Löfånger. 

Burträsk. 

Skellefteå,    Ytterforss    bruksförsam- 
liog,   Norsjö,  Jörns  kapell. 

Härader  och 
Tingslag. 

I     TiagsställeoBS 
i  namn. 

Domsagor. 

'  Åselc  lamJMiarks 
'         tingslag. 

Bygdeå  sockens tingslag. 

Nysätra  sockens tingslag. 

Löfängers  sockens 
tingslag. 

Burträsks  sockens 

tingslasr. 
1       .Skellefteå  och 

Norsjö  socknars 

)  tingslag. 

Vid  Äsele 

kyrka. Invid   Bygdeå 

kyrka. I  byn  Nybyn. 

Vid  Löfängers 

kyrka. 
IbvnGainmclbvn.  ^,       ,   

,Obii.  JtiiiU'  si«tn.  tiDgilag: 
.hör  tin  Weblirljolten»  Un»! 
Korru  dntiiRag»  Afvcii  den  I, 

I  byn  Sunnanå.   öfrig»  häuhocnden tm Norr-i •'  buttoDs    mil    liiiraude  Flleij 

[Lappmark. 

Westerbottens  liins 
mellersta   domsaga 

Westerby,  ett  ratl  frälse-säteri  uti 
Wårdnäs  socken  af  Kiiida  härad  och 

Linköpings  län,  omkring  2'/..  i"il  från 
staden  Linköping,  består  af  4  mantal.  — 
Mangårdsbyggnaden  har  ett  angenämt 
läge  på  ett  högt  och  fritt  ställe  vid 
Stångån.  Westerby  gård  köptes  1383 
från  Nils  Skata  af  Bo  Jonsson;  seder- 

mera är  ingen  egare  känd  före  1683, 
då  den  kallas  kongl.  r.  Gustaf  Kurcks 

säteri  af  4  allodial-frälse,  temligen  väl 
bebygdt;  egdes  år  1700  af  grefve  Dal- 

bergs måg,  öfverste  J.  C.  Beijer,  1726 

af  dennes  måg,  lagman  J.  Franck ;  köp- 
tes från  honom  af  general-major  friherre 

W.  R.  Stackelberg;  kom  genom  byte  till 

general-inajor  A.  Horn,  och  genom  köp 
omkring  1760  till  friherre  Germ.  Ceder- 
hjelms  enka  A.  M.  Lewenhaupt ;  egdes 
med  en  mängd  underlydande  hemman 
intill  1841  af  slägten  Ccderhjelm ;  ärfdes 
n.  år  af  grefve  von  Saltza,  som  sålde 
godset  1852  till  grefve  Falkenberg  på 
Brokind;  taxeringsvärdet  år  1863  var 
110,000  rdr  rrat.  I  töljd  af  donation 
af  år  1820  utgå  årligen  af  Westerby 
50  t:r  spannmål  till  understöd  för  adliga 
enkor  och    barn  inom  Linköpings  stift. 

Westerby,  by  med  poststation,  gäst- 
gifveri,  masugn,  tegelbruk  m.  m.,  se  Söder- 
bärkes  socken  i  Dalarne;  281  inbyggare, 
inberäknadt  Westerhyttas,  hvaraf  93  bön- 

der, 107  arbetare,  65  ståndspersoner;  vid 
masugnen,  som  eges  af  bergsmän,  ha 
i  medeltal  under  åren  1859 — 61  tillver- 

kats 13,354  centner  tackjern ;  stämpeln 
utvisar  W  74  B. 

Westerbyholm,  f.  d.  Westerby,  två 
mtl  frälse-säteri  uti  S:t  Johannis  socken, 
Lösings    härad    af    Linköpings    län,    V4 

VII. 

mil  från  Norrköping,  med  naturskönt 

läge  vid  Motala  ström,  utgör  med  der- 
under  afhysta  2  mtl  rå  och  rörshemma- 

nen Melby  en  egendom  med  660  tids 
egorymd.  Abyggnaderna  äro  till  större 
delen  nybyggda.  —  Äldsta  kända  egare 
har  varit  Joachim  Björnsson,  väpnare 

1487;  sedermera  har  godset  tillhört  åt- 
skilliga af  slägterna  Somme,  Gylta,  Natt 

och  Dag,  landshöfd.  Ivar  Nilsson  Natt 
och  Dag,  död  1651;  såldes  1730  efter 
öfverste  Sten  Arfvidsson  Stures  död  af 

ciikan  Hedv.  Piper  till  krigsrådet  Joh. 
Adelsvärd;  egare  i  sednare  tider  ha  varit, 

utom  den  under  socknens  beskrifning  om- 
nämnde Chr.  Eberstein,  J.  G.  Norstedt, 

frih.  G.  A.  Stjerneld  1853,  öfveringeniör 
Alreik,  som  köpte  godset  är  1864  för 
118,000  rdr  rmt.  Efter  hans  död  har 

Eeutersköldska  barnhusdirektionen  dispo- 
sitionsrätten, och  heter  det,  att  afkast- 

ningen  skall  tillfalla  dels  Eeutersköldska 

hittebarnshuset  i  Norrköping,  dels  rädd- 
ninghemmet för  vanartade  gossar  i  Öster- 

götland, dels  räddningshemmet  för  van- 
artade  flickor  i  Norrköping  och  dels 
lazarettet  i  Norrköping  för  underhållande 
af  visst  antal  sängar  för  obotligt  sjuka. 
Af  förut  uppgifna  areal  äro  248  åker; 
årliga  skörden  uppgifves  till  cirka  1,000 
tunnor  säd,  förutom  rotfrukter;  ansenligt 
fiske  hör  till  godset. 

Westergarn,  socken  på  Gotland,  hö- 
rande till  Södra  häradet,  är  belägen  2V'2 

mil  s.  s.  v.  från  Wisby,  vid  hafvet;  areal 
2,314  tid  (=  12,958  qv.reQ  och  0,oo7 
qvadratmil  vatten ;  6%  rntl ;  cirka  390 
inbyggare.  Jordmånen  är  sand  och  på 
skog  ringa  tillgång.  Nyligen  hafva  Wisby 
borgare    erhållit    tillåtelse,    att    här   idka 

38 
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försäljning  i  öppna  bodar;  liäivaraudc 
hamn  med  trenne  inlopp  af  5  till  8 

famnars  djup  anses  såsom  särdeles  tjen- 
1ig  till  nödhamn,  till  tÖijd  af  sitt  läge 

längst  ute  vid  hatVet  al'  alla  hamnar  pa 
Gotlands  vestkust,  och  är  längst  isfri  af 
dem  alla  till  följd  af  den  starka  ström- 

men mellan  Utholmen,  der  fvr  uppfördes 
1859,  och  den  ytterst  utskjutande  redden 
af  AVestergarnslandet,  kallad  Skansuddeii 

(namnet  synes  angifva,  att  der  varit  an- 
bragt  en  befästning  till  försvar  för  We- 
stergarns  hamn-inlopp).  —  Socknen  är 
annex  till  Sanda  pastorat.  Kyrkan,  be- 

lägen '/2  "lil  *'■'"'  moderkyrkan,  är  den 
enda  pa  Gotland,  som  hestår  af  ett  fyr- 

kantigt skepp  utan  chor,  torn  och  sakristia, 
men  som  har  ett  enda  stort  korshvalf, 
bestående  af  åtta  kupoler.  Lenmingar 
efter  ett  kasteli  tinuas.  Under  året  1509, 

innan  Liibeckarne  uppbrände  norra  delen 
af  Wisby  stad,  föreföll  här  mellan  dem 
och  Gotländiugarne  en  strid,  der  väl 
de  förra  blefvo  segervinnare,  men  lem- 
nade  på  valplatsen  1,000  man;  af  Got- 

ländiugarne stupade  800.  Förut  på 
1400-talet  var  Westergarns  hamn  äfven 
utsatt  för  fiendtligt  besök,  då  konung 
Christian  lade  in  här  med  en  mängd 
skepp,  hvarifråu  lifsmedel,  folk  och  vapen 
fördes  upp  till  Wisby  slott,  h varefter  staden 
angreps  nattetid  svikeligen  tvärtemot  in- 

gången förlikning.  Gårdar:  Pastors  annex- 
hemman  Y2  i"t';  större  byar  äro  Store 
Majridå  2%  rutU;  Ammor  I  mtl;  Kro)w 
Landiholmen  är  skattlagd  under  Wisby 
slotts  ladugård.   —  Adress:   Wisby. 

Westergård,  se  Zireköpings  socken. 

Westergård,  hvartill  flera  af  ätten 
Lilljesparre  af  Fylleskog  skrifvit  sig,  har 
troligen  varit  Asa,  1  mtl  fr.-säteri  (se  den 
art.),  som  fordom  kallades  Westregård. 

Westergårdea,  egendom  uti  Eriks- 
stads socken  af  Sundals  härad  och  Elfs- 

borgs län,  omkring  3  mil  från  Weners- 
borg,  består  af  1  mtl  frälse-säteri  och 

underlydande  '/^  rå  och  rör,  '/k,  mtl 

Göbyn,  2/39  nitl  i  HamneJcärr.  "Wester- 
gården  har  tillhört  Sigvnrd  Kruse,  som 

1562  hade  i  förläning  all  krouo-tionde 
af  Walbo  härad  samt  årliga  räntan  af 
Nordmarken;  efter  Måns  Kruse,  som 
var  egare  af  gården  1577,  har  den  till- 

hört åtskilliga  af  medlemmar  af  släg- 
tema    Styfvert,    Rosenholm,    Scheding, 

Wt^tfergötlaiid. 

j  Gantzell,  von  Mentzer  och  Schulzen, 
I  sedan  1838 — 1865  kronofogden  G.  For- 
:  sell  på  bostället  Eckerud,  som  uppfört 

manbyggnaden  1855.  Hr  Hedendahl, före- 
'ständare  för  länets  landtbruksskola,  som 
hitflyttades  1864  från  Dagsholra,  har  nu 
mer  inköpt  egendomen,  hvartill  höra 
520  tid  åker  och  äng;  tax.  till  105,300 
rdr,  deraf  75,200  rdr  för  säteriet,  som 
är  extra  roteradt  till  18  dalers  taxalion 
under  roten  M  37. 

Westergötland.  Landskap  i  Göta 

rike,  omgifvet  i  n.  af  Nerike  och  Wärm- 
land,  i  u.  v.  af  Wenern,  i  v,  af  Dal, 
Bohuslän  och  Kattegat,  i  s.  v.  och  s. 
af  Halland,  i  ö.  af  Småland  och  Wettern, 
i  u.  o.  af  Nerike,  mot  hvilket  landskap 
skogen  Tiveden  utgör  gränsen,  upptager 
med  en  längd  af  omkring  20  och  en 
bredd  af  16  mil  en  areal  af  3,379,832 

tid  fast  mark  och  9,35^'  qv.rail  vatten. 
Den  odlade  jorden  uppgifves  till  595,878 
tid,  den  naturliga  ängen  till  353,411 
tid.  Norra  delen  af  landskapet  är,  med 

undantag  af  Tivedens  skogsbygd,  hvil- 
ken  skjuter  ned  mellan  sjöarna  Skagern 
och  Unden  samt  sedermera  i  en  smal 

ås  fortsätter  utefter  W^etterns  hela  vestra 
kust,  i  allmänhet  flackt,  ehuru  de  märk- 

värdiga Westgötabergen  (se  denna  art.) 
här  höja  sig  upp  öfver  jordytan.  I 

denna  del  af  landskapet,  hvilken  hufvud- 
sakligen  tillhör  Skaraborgs  län,  befinnes 

den  egentliga  Westgötaslätten,  som  inne- 
fattar Falbygden  och  sagta  sluttar  ned 

mot  Wenern.  Gränsen  mellan  detta  län 

och  Elfsborgs,  i  sydvestra  Westergötland, 
består  i  eu  vidsträckt  massa  af  kala, 

låga  berg,  ödsliga  ljunghedar  och  flacka 
torfmossar,  med  en  betecknande  benäm- 

ning kallade  Svulterna.  Trakten  utmed 
Wetterns  strad  kallas  Guldkroken.  Jord- 

månen på  den  vidsträckta  slättbygden 
består  i  allmänhet  af  god  lerjord,  upp- 

blandad med  växtmylla  och  bördig  ge- 
nom sin  kalkhalt.  Bergstrakterna  inne- 
hålla vidsträckta  sandhedar  och  moar. 

Skogarne,  utgörande  12  kronoparker, 
jemte  åtskilliga  till  enskilda  personer 
upplåtna  allniänningar,  bestå  mest  af  tall 
och  gran,  der  och  hvar  blandade  med 
björk,  asp  och  andra  trädslog.  Skogen 
är  i  allmänhet  vanvårdad,  men  tillgån- 

gen på  ved  och  timmer  ännu  tillräcklig 
för    behofvet.     Landskapet,    livars    hela 
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befolkning  år  1865  uppgafs  tili  535,000 
individer,  är  deladt  mellan  tre  län,  Skara- 

borgs, Elfsborgs  och  Göteborgs  (till  det 
sistnämnda  höra  Säfvedals,  Askims  samt 
Västra  och  Östra  llisings  härader),  till 
hvilka  vi   hänvisa  för  vidare  detaljer. 

Westgötarne  synas  ursprungligen  hafva 
bildat  ett  eget  rike,  helt  och  hållet  obe- 

roende af  Svea  riket,  och  bland  dess 

konungar  tala  sägner  och  forntida  min- 
nesmärken ora  den  fridsälle  konungen 

Huuding,  som  slöt  ett  fast  vänskapsför- 
bund med  den  krigiske  lladiug,  hvilken 

i  strid  pä  någon  af  Westergötlands  hedar 

dödiit  konungarne  Svipdager  och  As- 
mund;  trofastheten,  h varmed  förbundet 
hölls,  blef  ett  mål  för  beröm  och  lof 
i  alla  tider  och  ännu  till,  en  visa, 

mycket  sjungen  i  Sverige,  se  Afzelii 
Sagohäfder,  I  Band.  sid.  60 — 63,  vi- 

dare nämnas  en  Gaute,  en  Götrek  och 
dennes  söner  Rolf,  som  till  gemål  vann 
sköldmön  Thorborg,  Uppsalakonungen 
Eriks  dotter,  samt  Kettil;  vidare  Evik, 

Rolfs  son,  och  Algöte,  hvilken  iuue- 
brändes  af  Ingjald  Illråda,  som  lade 

Westergötland  under  Svea-väldet.  Till 
detta  rike  har  landet  sedan  alltid  hört, 
men  likväl  gifvit  hela  det  samlade  riket 
en  konungaätt,  den  Stenkilska.  Bland 

märkliga  män,  som  bott  i  detta  land- 
skap ma  nämnas  den  mycket  ansedde 

odalbonden  Skoglar  Toste,  fader  till 

Sigrid  Storråda,  Erik  Segersälls  drott- 
ning och  till  Ulf  Jarl  den  Gamle, 

ora  hvars  dygder  folket  i  byn  Hof- 
stena  vid  Billingen  ännu  vet  att  tala; 
hans  minne  förvaras  ock  i  namnet  Ulf 

Eke,  såsom  lunden  vid  hans  grafhög 
kallas.  Hans  son  var  Ragvald  Jarl, 
som  blef  fader  till  Svearnes  konung 

Stenkil.  Westgöta-lagraannen  Emuiid  den 
rike  i  Skara,  stamfader  för  Boudeätten, 
var  ock  från  Westergötland,  och  hafva 

konungarne  af  Westgöta-bondeätten  sin 
lägerstad  i  sin  hembygds  förnämligaste 
kloster,  Warnhera. 

Efter  Liljegrens  uppgift  skall  pro- 
vinsen innehålla  88  runstenar  M  1325 

— 1413  i  hans  urkunder,  runristningar 
å  8  kyrkoklockor,  5  kyrkodörrar  och  å 
19  grafsteuar,   11   runstoder  m.  m. 

Vi  tillåta  oas  till  sist  intaga  följande 
ur  ett  bidrag  till  svenska  odlingens  histo- 

ria,   af    Olof    Eneroth.     »Westergötland 

är  en  bygd  af  gammal  odling.  Kristen- 
domen blef  der  lagligen  kyrkfäst  förr 

än  på  något  annat  ställe  i  Sverige.  Det 
var  vid  foten  af  KiujjekuUe  Olof  Sköt- 

konung lät  döpa  sig.  Det  var  från 
Husaby  kyrka  den  lagfasta  kristendomen 
första  gången  ringde  sin  frid  öfver  lan- 

det och  dess  odling.  Oroliga  och  kri- 
giska, såsom  tiderna  då  voro  och  länge 

måste  förblifva,  byggdes  väl  kyrkorna  i 
början  på  de  små  rödjorr.a  bland  de 
ännu  stora  cch  täta  skogarna  såsom 
små  fästen,  hvari  friden  måste  nied  svärd 

och  båge  försvara  sig.  Men  friden  seg- 
rade omsider,  och  Westergötland  ljusnade 

alltmer  till  ett  fridens  land.  Odlingen 

segrade  alltmer  öfver  vildheten.  Warn- 
hems  herrliga  kyrka  restes  öfver  de  gamla 
krigiska  kungarnes  multnade  ben  i  den 
nya  form,  som  konsten  gaf  den  genom 
Magnus  Gabriel  de  la  Gardie.  Och  så 
drogo  odling  o.ch  konst  fram,  rödjande 
och  byggande,  århundraden  igenom. 

De  göra  så  ännu.  Men  med  andra 

tider  andra  seder.  Skogarne  hafva  gles- 
nat, försvunnit,  och  öfver  allt  frän  kul- 
larne der  ser  man  leende  taflor  af  en 

odling,  hvaruti  man  så  gerna  vill  tänka 

sig  lyckan  bofast.  Kyrkorna  se  väl  stym- 
pade ut.  Skaradomen  allramest,  och  kring 

Husaby  råder  mest  grafvens  tystnad.  Men 
fälten  deromkriug  blifva  allt  rikare  och 
rikare.  Kring  de  små  landtgårdarna  slår 
friden  ut  i  uppväxande  lummiga  dungar. 

Hvarje  särskild  bygd,  sedd  från  en 
sådan  synpunkt  som  den  vi  här  valt,  är 
en  historietafla.  Gamla  kyrkor  och  ny- 

are kyrkor,  qvarlemnade  våldgästade  sko- 
gar och  unga  planteringar,  gamla  låga 

kojor  med  de  små  fönsteröppningarna  i 
taket  och  nya  ljusa  landtmannaboningar 
—  alla  hafva  de  sitt  att  förtälja  om 
gammalt  och  nytt;  och  intrycket  af  det 
hela  blir  den  lefvande  frid,  som  med 
Ansgarius  kom  till  Sverige,  och  som 
från  brädden  af  S:t  Sigfrids  källa  tog 
det  i  besittning. 

Westergötland  kan  sålunda  kallas  en 

kulturens  vagga  uppe  i  norden.  Kultu- 
ren kunde  också  icke  välja  bättre  jord- 

mån. Det  är  ej  för  någon  bildningens 
och  odlingens  vän  obekant,  att  odlingen 
under  de  sednare  tiderna  visat  sig  mer 
liffull  i  Westergötland  än  kanske  i  de 
flesta  andra    svenska    bygder.     Män,  sa- 



300 Westersötlaiid. Westerhaninse. 

dana  som  Rudeusköld,  Kylberg,  Nonnen, 
Hamilton  m.  fl.,  hafva  der  verkat  och 
verka  der  änuu  ett  verk,  sora  i  vår 
kulturs  historia  utan  tvifvel  en  gång 
skall  befinnas  intaga  ett  af  de  vackraste 
bladen.  Dess  hushållningssällskap,  med 
dess  i  bästa  mening  frisinnade  anda, 

går  i  spetsen  för  den  odling,  som  kän- 
ner med  sig  sjelf,  att  menniskau  ej  lef- 

ver  af  bröd  allena,  och  som  derföre  satt 
folkets  icke  blott  timliga  utan  äfven 
sedliga  väl  till  sin  uppgift. 

Det  är  en  egen  tillfällighet,  en  för- 
synens skickelse,  såsom  det  rätt  bör  heta, 

att  det  var  just  i  dessa  bygder  Nonnen 
kora  att  bofasta  sig.  Det  nya  skifte  af 

lugn,  som  efter  revolutionskrigen  upp- 
gick öfver  Europa  och  Sverige,  skulle 

naturligtvis  gifva  sig  uttryck  i  en  ny 
odling.  Denna  odling  visste  i  början 
icke  rätt  hvad  den  ville  eller  huru  den 

skulle  bära  sig  åt.  Den  hade  med 
Maclean  uppträdt  i  Skåne.  Den  kom 
med  Nonnen  till  Westergötland.  Eget 

nog,  att  dessa  begge  män  voro  engels- 
män. Begge  komrao  de  liksom  för  att 

häfda  Englands  gamla  rykte  såsom  det 
land,  hvarifrån  både  kristendomens  och 
odlingens  välsignelser  mest  utbredt  sig 
öfver  verlden. 

En  ny  anda  går  genom  våra  vestra 
bygder.  Idéerna  flyga  der  fram  öfver 
alla  vägar,  från  gård  till  gård.  På 
jernvägen  går  det  nu  med  stormfart. 
Kulturen  i  det  inre  af  Westergötland 
fick  i  århundraden  släpa  sig  fram  i  den 
åt  sig  sjelf  lemnade  enskilde  odlarens 

spår.  Ahlströmernas  arbeten  kunde  ge- 
nom afskildheten  från  lifvets  allmänna 

stråkvägar,  isynnerhet  när  de  allmänna 
intressenas  vind  med  frihetstidens  slut 

började  blåsa  i  en  annan  riktning,  icke 

åstadkomma  mer  än  jemförelsevis  min- 
dre verkningar,  äfven  om  den  af  dem 

allmängjorda  potatesodlingen  är  kanske 
det  märkvärdigaste  draget  i  1700-talets 
odlingshistoria.  Men  det  inre  Wester- 

götland ligger  nu  öppnadt  för  odlingens 
framgående  eröfringar.  Och  ser  man  ut 
mot  dess  gränser,  hvilket  lif  råder  ej 
der  på  flera  håll.  Vid  Wetterstranden, 
vid  Götaelf,  vid  Wenern,  vid  Kanalen, 

kring  Kinnekulle  —  hvilka  taflor  af  od- 
ling och  stigande  välstånd  möta  ej  der! 

Den    nya   tidens   starkaste  makt  i  fråga 

om  kulturens  utbredande,  industrien,  äf- 
ven den  häfdar  sina  gamla  vestgötaanor. 

Låt  äfven  den  få  fortsätta  sitt  arbete  i 

samverkan  med  odlingen,  och  Wester- 
götland skall  allt  mer  blifva  en  af  Sve- 

riges i  viss  mening  lyckligaste  bygder». 

"Westerhaninge,  Wcster-Haninge,  We- 
sterhanninge,  Westrahanunge  omkring 
1314,  en  socken  uti  Stockholms  län  och 

Sotholms  härad,  2V'.,  mil  från  Stockholm, 
sträcker  sig  från  Horsfjärden  och  andra 
delar  af  Saltsjön  i  s.  o.,  till  Huddinge 

och  Botkyrka  socknar  i  n.  v.,  Öster- 
Haninge  i  n.  o.;  upptager,  inberäknadt 
smärre  öar  och  skär,  24,600  tid  fast 

land  samt  0,oi3  qvadr.mil  vatten.  Norra 
och  vestra  delarne,  som  genomstrykas 
af  en  östlig  fortsättning  af  skogsåsen 
Hanveden,  bestå  mest  af  bergländig,  i 
norr  sandig  skogsmark,  med  tämligen 

medtagen  skog,  mellersta  och  östra  byg- 
derna äro  jemnare,  södra  delen  af  kusten 

är  skogig,  med  brantare  aff'all  mot  sjön. Hela  landet  genomskäres  af  några  föga 
betydande  vattendrag.  Jordmånen  är  i 
skogsbygden  dålig,  lös  lera  eller  mojord, 
i  de  jemnare  trakterna  bättre  lera  eller 

svartmylla.  Åkerbruk  jemte  ängs-  och 
skogsbruk  samt  fiske  äro  näringar.  Bond- 

gårdarne, i  allmänhet  små,  producera 

spannmål  utöfver  egna  behofvet.  Hem- 
mantalet är  7  skatte,  \\l  krono,  56.^| 

frälse,  taxerade  till  1,360,600  rdr  rmt, 
samt  verk  och  lägenheter,  taxerade  till 
81,000  rdr  rmt.  Folkmängden,  på  50 
år  ökad  med  760,  uppgick  1864  till 

1,900  personer.  —  Socknen  utgör  med 
Muskö  ett  konsistorielt  pastorat,  beläget 

SVo  mil  fi'ån  stiftsstaden  Strengnäs.  — 
Kyrkoherdar  äro  kända  från  1544.  Kyr- 

kan afbrändes  1831,  har  torn  med  lan- 
ternin  sedan  1641.  Folkskola  och  soc- 
kenmagazin  äro  grundade  på  donation 
af  en  Stråle  till  Krigslida  inom  detta 

sekel;  från  1849  har  socknen  hushåll- 
ningsgille, sparbank  och  lånbibliothek 

gemensamma  med  Öster-Haninge;  nyli- 
gen är  här  stationerad  provincialläkaren 

inom  Sotholms  härad;  vid  kyrkan  är 
tingsställe  och  fånghus.  Prestgården,  Åby, 

är  nyligen  sätt  till  rVie  f"t'-  'ire  skol- hus finnas.  —  Fornlemningar  förekomma 
i  mängd  efter  kusten  fr.  o.  m.  Häringe 
norrut,  hvilken  sträcka  anses  varit  stället 
för  det  gamla  Sotaskär,  till  hvilken  art. 
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hänvisas.  De  förnämsta  utgöras  af  sten- 
sättningar  och  bautastenar  vid  Häringe, 

Krigslida,  PrestgArden  o.  s.  v.  samt  ruu-\ 
sten  vid  Forss,  ruiner  efter  Sötes  borg, 
en  f.  d.  djurgård,  lemniiigar  efter  fartyg 
pä  sjöbottnen,  Walhallskärr,  Wärdberijet, 
gården  Sotinge  ra.  m.  —  Främst  biand 
gods  och  gärdar  märlcas  ITäringe  säteri 
vid  Lamfjärden,  sedan  frälse-säterierna 
Berga,  Näringsberg,  Ekeby  och  Skogs- 
Ekebg ;  frälse-gardarne  Tuna,  J/ammar 
och  Sophielund;  skatte-giirdarne  Lida 
eller  Krigslida,  Forss;  Eketorp  är  V4 
frälse-säteri.  —  Under  Arsta  i  Oster- 

Haninge  lyda  2'/o  mantal  samt  Wittså 
qvarn    och    såg.  —  Adress:    Stockholm. 

Westerhejde,  omkr.  1671  benämnd 
Westcrrede.  Annex-socken  till  Stenkurala 

pastorat,  belägen  på  Gotland,  ''/g  mil 
s.  s.  v.  från  Wisby,  hörer  till  Wisby 

lans  Södra  domsaga  och  fögderi,  grän- 
sar i  n.  v.  och  norr  till  hafvet,  inne- 

fattar en  areal  af  5,236  Vs  tid,  deraf  1 
tid  sjöar,  48  mossar;  hemmantalet  är 

BVo  ™tl,  deraf  Vg  kyrkoherdens,  '/■> 
mtl  kapellans-boställe.  —  Socknen  be- 

står till  större  delen  af  jemii  mark,  med 

några  mindre  höjdsträckningar  och  da- 
lar; hufvudsakligaste  delen  af  inegorua 

bildas  af  2:ne  dalgångar,  en  på  hvardera 
sidan  om  den  midt  igenom  socknen  le- 

dande s.  k.  vestra  landsvägen;  stranden 
består  af  nästan  lodrätt  mot  hafvet  stu- 

pande kalkberg,  utom  vid  Buskviken,  en 
hamn,  der  marken  mot  sjön,  n.  o.  om 

Högklint,  är  långsluttaude.  Tvenne  min- 
dre vattendrag,  som  vid  soraraartorka  j 

äro  torra,  genomskära  socknen.  Jord-  j 
månen  består  i  inegorna  af  sandraergel, 
till  största  delen  något  lerblandad;  i  | 
utmarken  för  det  mesta  af  sand,  ör  och  1 

kalksten.  De  vanliga  trädslagen  äro  å  ' 
skogsmarken  för  det  mesta  tall  och  gran,  , 
i  ängarna  björk,  hassel,  ask,  asp,  oxel, 

något  ek  samt  vilda  äppel-  och  päron- 
träd. Skogen  är  ännu  tillräcklig  för 

husbehof.  I  trädgårds-  och  parkanlägg- 
ningar finnas,  utom  vanliga  fruktträd, 

äfveu  valnöt,  lind,  alm,  hästkastanie  och 
lärkträd,  m.  ro.;  till  följd  af  det  blida 
klimatet  trifvas  äfven  på  kall  jord  vin- 

stocken, äkta  kastanien,  mullbärsträdet 
m.  fl.  sydländska  växter. 

Folkmängden    har    i    sednare    tider 
varit  i  betydligt  stigande,  som  visar  sig 

deraf,  att  den  år  1853  var  endast  385 

och  uppgick  1865  till  482  inbyggare. 
En  ogift  dräiiijs  lön  i  hns!)oiidens  bröd 
är  vanligen  100  rdr  rmt  och  en  pigas 
hälften  mindre.  Abyggnaderna  äro  mer- 
ändels  uppförda  af  kalksten,  på  många 
ställen  uppmurade  utan  bruk,  samt  en- 

dast ut-  och  invändiirt  kalkrappade.  — 
Hufvudnäringar  äro  jordbruk  och  boskaps- 

skötsel; vid  Ygnestranden  idkas  något 
strömmings-  och  torskfiske,  xikerbruket 
har  på  sednaste  decenniet  gått  betydligt 
framåt  och  utgöres  nu  mer  af  vexel- 
bruk;  endast  vid  mindre  jordbruk  an- 

vändes det  gamla  vanliga  treskiftesbruket; 
åkern  upptager  796  tid  14  kpl.;  likväl 
utgör  den  odlade  jorden  icke  hälften 
af  den  mark,  som  kan  vara  tjenlig  för 
odling.  Råg  och  korn  äro  hufvudsädet, 
dernäst  hvete  samt  äfven  något  hafra 
och  ärter.  Tröskverk  för  dragare  be- 

gagnas öfverallt,  och  nyare  tiders  red- 
skaper,  såsom  såningsmaskiner  o.  d.,  sak- 

nas icke  heller.  Träd-  och  kryddgårdar 
finnas  allmänt,  äfven  vid  torpen.  Ängen, 

upptagande  401  tid  22  kpl.,  är  öfver- 
allt skogbeväxt  och  afkastar  högst  30 

Ul  hö  pr  tid ,  samt  något  höstbete. 
Ladugården  lemnar  betydliga  qvantiteter 
mjölk,  och  i  socknen  är  nyligen  för 
Hushållningssällskapets  räkning  anställd 
ayershiretjur.  Tvenne  kalkugnar  finnas 

väl  vid  ̂ \'ible  och  Nygård,  men  som 
nu  mer  icke  begagnas;  der  finnas  ock 

en  tullvattenrajölqvarn  med  2  par  ste- 
nar och  en  enbladig  vattensågqvarn. 

Hemmanen  egas  mest  af  ståndspersoner. 

I  statsbidrag 'erlades  1860;  2,948  rdr 
17  öre,  deraf  i  väghållning  302,  fattig- 

försörjning 470,  diverse  afgifter  359, 
klereci-statens  underhåll  587,  kostnad 
för  rustning  och  rotering  281,  ständiga 
räntor  774,  i  bevillning  172  rdr  rmt. 

Uppskattningsvärdet  för  bevillning  var 
89,131  rdr  rmt.  Till  presterskapets  af- 
löning  är  kontrakt  upprättadt  på  nuva- 

rande pastors  tjenstetid  om  6  t:r  spann- 
mål för  hvarje  helt  mtl  efter  nya  skatt- 

läggningen. Klockaren  njuter  i  ett  för 
allt  4  t:r  råg  årligen.  Socknen  är  or- 

dinarie roterad  till  l'/g  båtsmansrote 
och  %  "^tl  ecklesiastik  äro  extra  rote- 

rade. —  Sedan  hösten  1857  är  länets 
landtbrnksskola  förlagd  vid  egendomen 

Nygård  och  åtnjuter   ett    årligt  statsan- 
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slag  af  4,000  rdr  rmt;  der  undervisas 
12  frilärliuirar  i  en  2-åri«j  lärokurs.  — 
Kyrkan,  efter  uudergängen  reparation  år 
1855  med  en  kostnad  af  c:a  1,000  rdr 

pr  mtl,  är  nu  ljus  och  vacker;  ursprung- 
ligen anses  hon  vara  uppförd  i  slutet 

af  llOO-talet  och  omtalas  i  gamla  krö- 
nikor 1204;  längden  är  78  fot  och 

bredden  29'  .,  fot,  livartill  kommer  en 
halfrund  utbyggnad  å  östra  gafveln,  allt 

uppfördt  af  tuktad  kalksten  med  porta- 
ler af  finhuggen  sten.  Förra  tornet 

reste  sig  120  fot  öfver  marken.  I  choret 
är  licentfÖrvaltaren  öfver  Gotlands  stora 

sjötullar,  Nils  Starrk,  död  1674,  begraf- 
ven ;  af  honom  var  gamla  altartaflan 
skänkt,  den  nya  är  skänkt  af  prinsessan 
Engenie,  som  äfven  gifvit  200  rdr  till 
de  fattiga.  Barnundervisningen  bestreds 
1860  gemensamt  med  moderförsamlingen, 
hvarjemte  finnes  i  socknen  enskild  skola; 
sedan  H.  K.  H.  prinsessan  Engenie  låtit 
uppföra  här  ett  dyrbart  och  prydligt 
skolhus,  kommer  särskild  lärare  att  an- 

tagas. Sockenmagazin  fiunes  med  en 

fond  af  58  t:r  råg  och  en  kontant  be- 
hållning af  1,500  rdr  rmt.  —  Forn- 

minnen utgöras  af  lemningar  efter,  en- 
ligt traditionen,  Gotlands  lastaste  slott, 

kalladt  AUahage  slott,  innan  Wiborgs 
blef  uppbygdt,  på  högsta  bergkammen  i 

Allehage-skogen;  berget  Högklint  med 
grottan  Getsvåltan  äro  ofta  besökta  af 

resande.  Röfvar-Liljas  håla  vid  hafs- 
stranden,  redan  beskrifven  på  sin  plats; 
en  begrafningsplats  från  brännåldern  på 
en  mindre  ås.  Vid  Wible  och  Nygård 
finnas  brunnar  med  salt  vatten.  På  förra 

stället  fanns  1739  genom  en  hunds  upp- 
krafsande  af  marken  omkring  foten  af 
en  lind  en  silfverskatt,  vägande  135  lod 

af  anglosachsiska  oeh  arabiska  mynt.  — 
Gårdar:  Are»! 

Wibie  '2  »k.  4''fi  tid*;  1 1  kpl.deraf  8.1  äker*) 

Nygård  I    »     128.'.    »      L^G    »       «    V().3     » 
Suderby»        1    u      .i3r>    o  «      7 1      « 
Kiisf,  HaUljfCi.  Rolmunds,  Stetiftuge,  Kopparfve, 
Bjert,  Halfcnrds,  Lunds  äro  hemmnns  iiaiiia. 
—    Äfiress:   Wi.sby. 

Westerhästbo,  masugn  i  Tborsåkers 
socken,  Gestrikland  och  Gefleborgs  län, 
med  en  årlig  tillverkning  (beräknad  i 

medeltal  under  åren  1859 — 61)  af  5, 343 
centner  tackjern;    malmen   erhålles   från 

•)  Efier  eii  3r  18.iS  författad  »ockeobeskrifning 
i  Laodlmäterikoatorct;  se  vidare  art.  Wible. 

Bispbergs  och  Norbergs  grufvor  samt 
Garponbergs,  Svärdsjö  och  Thorsåkcrs 
socknar;  egare  Hofors  och  Hammarby 

bruksegard  samt  bergsmän.  —  Byn  We- 
sterhästbo  på  40  öresland  (==  4  mtl),  med 
ett  taxeringsvärde  af  120,600  rdr  rmt 
och  16  egare;  häraf  egas  8  öresland 
under  Kratte  masugn. 

Westerlanda,  annex-socken  till  Hjer- 
tums  pastorat,  uti  Inlands-Torpc  härad 
af  Göteborgs  och  Bohus  län,  är  belägen 

3',,  mil  s.  s.  o.  från  Uddevalla,  2^/^ 
mil  norr  om  Kongelf,  vester  om  Göta 
elf,  som  utgör  gräns  mot  Elfsborgs  län; 
arealen,  14,360  tid,  är  fördelad  på  44Vie 

oförmedlade,  37^  j^  förmedlade  mtl,  deraf 
24[,;  skatte,  4'' /^  krono  och  7V8  frälse. 
—  Rörande  socknens  naturbeskaffenhet 
hänvisas  till  Hjertums  beskrifning;  här 

äro  skogarne  något  glesare,  och  egent- 
ligen ha  här  blott  två  gårdar,  säteriet 

Röstorp  och  Åsen,  god  timmerskog.  Folk- 
mängden, på  50  år  ökad  med  öfver 

1200,  uppgick  år  1865  till  2,160.  — 
Socknen  heter  i  fornspråket  »Vistulönd» 
af  »vistir»,  lifsraedel,  häntydande  på  att 
den  för  siu  bördighet  varit  liksom  en 
fatabur  för  andra  ställen.  Kyrkan  är 
belägen  1  mil  söder  frän  moderkyrkan. 
Uti  henne  finnas  uppspikade  en  mängd 
hjorthorn,  hvadan  man  får  sluta  till  god 

tillgäng  på  dylika  högdjur  uti  dessa 
trakter.  Barnundervisningen  har  intill 

1840-talet  skett  arabulatoriskt;  eu  dona- 
tion på  1,000  rdr  rmt  för  fattiga  barns 

underhåll  är  gjord  af  en  bland  egarne 

till  Tborskogs  bruk.  Fornminnena  ut- 
göras af  lemningar  efter  befästning  på 

i?orrå5-berget,  en  grafkista  på  Bergs- 
åsen, stora  kisterör  i  Sannebyns  utmark; 

uti  en  sandbacke  vid  gården  Källsröd 

uppväller  S:t  Olofs  källa,  som  har  den 
egenskapen  att  vara  vattenrikast  under 
torra  somrar.  Betydligaste  godset  ut- 
göres  af  bruks-  och  landtegeudomen  Tor- 

skog (se  artikeln  Thorskog).  —  V4  mtl 

Kyrkeby  är  presteukesäte,  1  mtl  Kyrke- 
by  häradsskrifvare,  '/j  mtl  Nedre  Sven- 
seröd,  vid  sjön  Torrgård,  utbytt  1688 
från  kongl.  rådet  Stake,  är  sedan  an- 

slaget till  kronolänsmans-bost.,  1  mtl 
Ballaho  fanjunkare-boställe;  1  Kyrkeby 
Öfverg.  och  1  mil  Thorskog  Sörgård, 

äro  indragna  railitiae-hemman.  —  Alla 
hemman    utmed    Göta    elf  äro    bördiga 
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och  välbebygp:da;  i  »ednare  afseenddt 

utmärka  sig  Färjehcujtn,  Amneröd,  Hol- 
men mtå  häradets  tingshus  och  Bäcks 

gästgifvaregård  ra.  fl.  —  Adr.:  Kongelf 
och  Amneröd. 

Westerljung',  socken  i  Södermanland, 
omfattande  sydligaste  tredjedelen  af  IIö- 
lebo  härad,  mellan  sjön  Sillens  södra 

vik  och  Wagnhfirad  i  norr.  Trosa  lands- 
församling i  nf  rdost,  Östersjön  i  öster 

och  söder  samt  Bälinge,  Lästringe  och 
Thorsåkers  socknar  i  väster.  Från  Öster- 

sjön tränger  en  djup  vik,  Plålfjärden, 
från  sydost  mot  nordvest  in  i  landet  och 

upptager  den  lilla,  men  vattenrika  Tuna- 
ån  från  Trosa  socken;  en  half  mil  syd- 

ligare intränger  en  annan  mindre  fjärd 
i  samma  riglning  och  upptager  ulfallsän 

för  den  icke  obetydlii^^a  sjön  Gisen  och 
den  högre  upp  i  Lästringe  belägna  Unau  ; 
mellan  denna  vik  och  fjärden  Tvären 
eller  Trindeln,  som  angränsar  i  söder, 
utskjuter  en  haltö  mot  sydost.  Utanför 

ligga  en  mängd  öar  och  skär  till  ',  .^ 
mils  sträckning  eller  mera  utåt  hafvet; 
de  största  öarne  äro  Kararaarö,  Fågelö, 
Hökö  och  längst  ut  mot  sydost  Läckan. 
De  jemnaste  och  bästa  trakterna  ligga 
dels  längs  nordöstra  gränsen  från  sjön 
Sillen  till  Hålfjärden,  kring  Tunaån  och 
Trosaåu.  som  till  en  del  hör  hit  i  nord- 

ligaste hörnet,  dels  i  dalgängen  för  sjön 
Gisens  utfallså,  dels  slutligen  längst  mot 
sydost,  der  en  ä  från  sjön  Björken  på 
gränsen  mot  Bälinge  gör  en  bugt  in  i 
denna  socken,  innan  hon  åter  flyter  in  i 
Bälinge  till  Rumbosjön.  Landet  mellan 
dessa  dalgångar  samt  vid  kusten  är  i 

allmänhet  en  bergländig  och  klippupp- 
fylld skogsmark;  Silleskogen  är  en  mer 

jeran  högplatå,  som  följer  vestra  gränsen 
från  sjön  Sillen  till  Unan.  Rådande 
jordmånen  är  dels  lera,  dels  sand  och 

raojord.  Arealen  uppgilves  till  l,oo2qva- 
dratmil  land,  omfattande  41'  .,  mantal, 
hvaraf  6  skatte,  1  krono  och  34'/o  frälse, 

alltsammans  år  1863  tax.  till  9'l9,100 rdr  rmt.  Inbyggarnes  antal  var  år  1766: 
941,  hade  år  1810  vuxit  till  1,069,  är 
1840  till  1,300,  år  1850  till  1,351,  men 
hade  1864  åter  nedgått  till  1,341.  — 
I  ecklesiastikt  hänseende  utgör  denna 
socken  iör  sig  ett  konsistorielt  pastorat 

af  3:dje  klassen.  Kyrkan,  '/o  mil  från 
Trosa,  är  gammal,    af   gråsten,  afbränd 

af  Ryssarne  1719,  likasom  en  stor  del 
af  socknens  hemman,  åter  reparerad  år 

1721  m.  fl.  gånger;  den  är  belägen  ̂ /, 
mil  vestligt  från  Trosa.  Här  tinnes  en 
graf  för  Sköldebrandska  slägten.  IMand 
fornminnen  nämnas  runsten  vid  Gill- 

berga  och  en  bildleckning  utan  runrist- 
ning å  sydvestra  kyrkohöruet.  Af  an- 

teckningar i  kyrkoboken  synes,  att  våren 
och  sommaren  1758  voro  åtföljda  af 
en  torka,  hvars  make  ingen  mindes; 
äfven  året  1759  var  ett  svårt  år  för 

denna  orts  befolkning;  i  Januari  och 
Februari  var  ingen  vinter,  men  deremot 

sträng  köld  långt  in  i  Juni  månad,  höaf- 
kastningen  högst  ringa,  säden  giftig,  sä 
att  folket  måste  lifnära  sig  med  korn 

och  ärtpannkakor.  —  Ar  1754  funnos 
här  2  kyrkoherdar,  Lars  Bruhn  tillsatt 
efter  ordentligt  val,  och  Erik  Lenngren, 
tillsatt  af  rikets  ständer;  den  sednare 

blef  dock  omsider  ensam.  —  Bland  går- 
dar må  nämnas  Örbohobns  säteri,  numera 

tillika  med  åtskilliga  andra  gärdar,  till- 

sammans 23'/2  mtl.  lydande  under  Thu- 
reholm; Tuna,  1  mtl  krono,  pastorsbost.; 

Erikslund,  pä  sitt  ställe  beskrifvet;  Dal- 
byö,  en  liten  säterilägenhet.  Qvarnby  eller 
Karlsforsqvarn,  jerate  5  mtl,  lyder  under 

Nynäs  i  Bälinge.  —  Adress:  Trosa. 
Westerlösa,  konsistorielt  pastorat  inom 

Linköpings  stift,  1 ','.,  mil  från  Linköping, 
ligger  dels  i  Gullbergs,  dels  i  Wifolka 
härader  af  Linköpings  län  samt  upp- 

tager på  1  mils  längd  och  ̂ /^  mils  bredd 
en  areal  af  0,252  qvadratmil.  Häraf  höra 
till  Gullbergs  härad  2,639  tid  och  till 
Wifolka  3,402  tid,  med  en  folkmängd  i 
förstnämnda  härad  af  660  och  i  det 

sednare  af  680  personer.  Hemmantalet  är 

i  Gullbergs  härad  18'/^  skatte,  2  krono 
och  2^8  frälse  samt  i  Wifolka  15% 
skatte,  3  krono  och  2%  frälse,  eller 

tillsammans  44 '/g  mtl,  tax.  till  1,255,640 
rdr  rmt.  —  Jordmånen  är  bördig  lera 
och  svartmylla;  på  äng  och  skog  är 
knapp  tillgång.  Här  finnes  nära  intill 
Omberget  ett  kalkbrott,  hvarifrän  kalk- 

sten tagits  till  Carlsborgs  fästning.  — 
Westerlösa  namnes  redan  1278;  i  16:de 
till  17:de  seklet  har  här  funnits  kora- 

minister. Kyrkan  är  gammal,  ombyggd 
1795.  Utom  vanliga  kassor,  har  socknen 
åtskilliga  donationer  för  fattigvård  och 
skola.  Den  sistnämnda,  stiftad  af  prosten 
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I  Holmes  gärde 
kallad  Kuralarue. 
Westerlösa,  1  ratl 

Palmgren,  trädde  i  verksamhet  år  1804; 
i  uudervisuingen,  sora  bestrides  af  en 
prestraan,  deltaga  vanligen  25  barn  på 
en  gång ;  lokalen  är  på  öfra  botten  af 
fattighuset;  sjelfva  boställsbyggnaden  åter 
är  ett  envåningshus  med  3  rum  och  kök. 
Utom  denna  skola  ha  funnits  intill  år 

1862  tvenne  af  examinerade  lärare  in- 

rättade privatskolor,  der  30  barn  i  hvar- 
dera  undervisades  med  nit  och  skicklighet; 
men  dessa  inrättningar  ha  tyväir  sedan 

nämnda  år  upphört.  —  Af  fornlemnin- 
gar  ha  funnits  2:ne  runstenar,  eu  å  Linds 
egor  och  en  i  kyrkodörren,  men  numer 

sönderslagna.  Ännu  förekomma  flere- 
städes  stensättningar. 
en    begrafningsplats, 
—  Gårdar  och  byar: 
frälse  under  Ljungs  säteri;  i  samma  by 
är  1  mtl  militiae-,  1  ratl  häradsskrifvare- 
boställe ;  —  Linkelösa  2  skatte.  —  Hac- 

keryd  3%,  —  Stämninge  2,  —  Lind 
1%,  —  Egelby  4,  —  Westerby  2\\ 
ratl,  allt  skatte,    ra.  fl.,    egas  af  bönder. 

—  I  Wifolka  härad :  Westerlösa,  ̂ i\  ratl 
Frestgård;  —  Dömestad,  '/o  ratl,  in- 

draget militiae,  har  varit  doneradt  Pa- 
trik PatkuU.  —  Marås;  Stora  Sperringe, 

1  mtl  frälse,  2^i\  skatte,  1  krono.  — 
Flera  gårdar  i  denna  by  ha  varit  donerade 

till  adliga  personer,  blifvit  reducerade,  till- 
höra  nu  bönder.  —  Adress:  Linköping. 

Westermo,  socken  i  Vester-Rekames 
härad  af  Nyköpings  län,  längst  i  vester 
af  detta  härad,  begränsad  i  norr  af  Kung 
Carls  socken,  i  nordvest  och  vester  af 

Arboga  och  Sätterbo  socknar  af  West- 
raanland,  i  öster  och  sydvest  af  Oja  samt 
i  söder  af  Hjelraaren,  der  åtskilliga  smärre 
öar  räknas  hit.  Med  1  mils  längd  i 

vester  och  öster  samt  '/^  mils  bredd 
upptager  denna  socken  en  areal  af  0,748 
qvadratrail  land,  omfattande  26Vo  ratl, 

hvaraf  lé'/^  skatte,  %  krono  och  11'/^ 
frälse;  tax.-värdet  var  år  1863:  838,130 
rdr  rrat.  Folknummern  uppgick  1810 
till  1,180,  1850  till  1,537  och  år  1864 
till  1,590.  Barnundervisningen  bestrides 

i  två  roteskolor.  —  I  vester  genomskäres 
socknen  från  nordvest  till  sydost  vid 
Notholms  sluss  af  Hjelmare  kanal,  för 

hvilken  blifvit  begagnade  de  sraå  Wär- 
hulta-  och  Långsjöarne.  Hjelmaren,  som 
inskjuter  flera  vikar  i  landet,  har  i  all- 

mänhet   sidlända    stränder  med   spridda 

kullar;  längst  i  sydvest  når  socknen  till 
Fröshamraarsvikens  utlopp.  Längre  upp 
från  stranden  vidtager  en  mer  kuperad 
trakt,  som  småningom  öfvergår  till  en 

stenbunden,  men  tämligen  jeran  skogs- 
mark, i  norr  och  nordost  med  stora  kärr, 

bland  hvilka  Sjelfängskärret,  sora  mot 
sydost  utsänder  ett  vattendrag,  hvilket 
inora  Oja  utfaller  i  Hjelraaren.  Längst 
i  öster  sträcker  sig  den  stora  sandåsen 
från  Kung  Carls  socken  på  gränsen  raot 
Oja.  Jordmånen  är  i  allmänhet  lera, 
ofta  sandblandad;  skogsafverkning  och 

fiske  äro  jerate  åkerbruk  ortens  hufvud- 
näringar,  hvarjemte  kanalfarten  lemnar 

en  del  inbyggare  någon  förtjenst.  — 
Kyrkan,  belägen  i  öster,  2V4  mil  s.  o. 

från  Arboga,  3V'4  rail  från  Eskilstuna, 
är  gammal,  utan  torn.  Bland  fornmin- 

nen näranes  runstenen  M  993  i  Lilje- 
grens Run-Urkunder  på  Aby  skog  i  öster. 

• —  Gårdar  äro:  Wärliulta,  vid  kanalen, 
säteri  med  flera  underlydande  gårdar; 

—  Malinberga,  V/^  mtl  kapians-  och  V4 
mtl  militife-boställe.  —  Socknen  är  an- 

nex till  Oja.  —  Adr.:  Arboga. 
Wester-Norrlands  eller  Hernösands 

län,  beläget  mellan  64"  26'  och  62"  8' 
latitud  samt  36"  59'  och  32"  26'  lon- 
gitud,  omfattar  landskapen  Medelpad  och 

Ångermanland,  med  undantag  af  Nord- 
malings  socken  i  det  sistn.,  på  en  areal 
af  4,434,223  tunnland  fast  land,  hvaraf 
91,602  odlad  jord,  104,147  naturlig  äng 

samt  13,957  qv.-mil  vatten,  eller  213,749 

qvadratrail;  gränsar  i  norr  till  Wester- 
bottens  län,  i  vester  till  Järatland,  i 
söder  till  Helsingland  samt  i  öster  till 
Bottniska    viken. 

Landet,  som  sluttar  från  vester  ned 
till  hafvet,  utgöres  till  största  delen  af 
sjöar,  berg  och  stenbunden  skogsmark, 
så  att  blott  en  mindre  del  kan  anses 

odlingsbar.  Ångerman-  och  Indals  elf- 
varne  utgöra  landets  pulsådror,  och  i  trak- 

ten omkring  dessa  elfvar  råder  ock  stör- 
sta verksamheten.  Flera  af  socknarna 

hafva  naturskönheter,  fullt  jemnförliga  med 
dera  i  södra  Sverige;  men  så  saknas  här 

icke  heller  vilda  fjelltrakter,  der  inbyg- 
garne endast  raed  största  möda  kunna 

uppodla  sin  jord. 
Berg.  Bland  höga  berg  raärkas  Ma- 

lingsflugg,  ehuru  på  3  mils  afstånd  från 
hafvet    en    landkänning    för    sjöfarande 
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på  9  å  10  mil,  Shdberget,  Tåsjöberget, 
Wårdkasberget,  Hernöklubben. 

Vattendrag  finnas  i  talrik  mängd 

och  äro  de  märkligaste  följande:  Njn- 
runda-,  Indals-,  Ångerinan-  med  tilloppen 
Wengel-  och  Fjälhjö-eUvar,  Nutrå,  Sjä- 

levads och  Gideå  åar. 
Jordmånen  ar  i  de  flesta  socknarna 

god,  men  i  fjell-  och  kustsocknarna  dels 
medelmåttig,  dels  svag.  Rådande  jord- 

månen i  19  socknar  är  lera,  i  25  socknar 

lermylla,  lera  och  svartmylla,  ler-  och 
sandmylla  eller  lermjulna,  i  17  socknar 
sand,  sandmylla  eller  sandmjulna,  samt 
i  en  socken  kalkjord  med  något  lera. 
Öfverallt  är  jorden  så  fruktbar,  att  den 
lemnar  den  idoge  arbetaren  lön  tör  sin 

möda.  Nattfroster  hafva  genom  ända- 
målsenliga dikningar  mer  och  mer  ute- 

blifvit. 

Näringsgrenar:  Jordbruk  och  bo- 
skapsskötsel, skogshushållning,  bergs-  och 

brukshandtering  äro  hufvudnäringar;  väf- 
nadsslöjd,  fiske,  salpetertillverkning,  va- 

rors forslande  äro  binäringar.  Till  jord- 
brukets i  sednare  åren  tilltagande  för- 
bättring bidrager  Hushållnings-sällskapet, 

landtbruksskolan  vici  Johannesberg  i  Me- 
delpad och  länsagronoraen.  Med  få  un- 
dantag begagnas  tvåskiftes  och  tredings- 

bruk.  Ärliga  utsädet  antages  på  1  tid 
till  %  t:r  hvete,  ̂ ^  d:o  råg,  1  d:0  korn, 
iVo  d:o  hafra,  IV4  d:o  blandsäd,  1 V4 

d:o  ärter,  6  d:o  potates,  l'/o  f^i  roffrö, 
7,  t:a  linfrö.  Årliga  behofvet  till  ut- 

säde: 10  t:r  hvete,  1,786  d:o  råg,  22,500 

d:o  korn,  2,432  d:0  hafra,  2,556  d:o  bland- 
säd, 786  d:o  ärter  och  20,699  d:o  po- 

tates. Hufvudsädet  är  korn,  endast  un- 
dantagsvis odlas  hvete  af  allmogen.  I 

sednaste  Hushållnings-sällskaps  berättel- 
se heter  det:  »Nyodlingar  fortgå,  isyn- 

nerhet omfattande  myrors  upptagande, 
guano  från  England  användes,  tröskverk 
äro  uppförda  på  flera  ställen,  ångsågar 

flerstädes  anlagda,  äfvensora  springvatten- 
ledningar  till  kök  och  ladugårdar».  Träd- 

gårdsskötseln och  fruktträdsodlingen  är 
föga  utbredd,  likväl  får  man  vid  hvarje 
bättre  bondgård  se  åtminstone  några 

blomsterväxter  odlas,  och  en  trädgårds- 
mästare finnes  nyligen  antagen  med  skyl- 

dighet att  på  reqvisition  kriugresa  inom 
länet  för  att  lemna  råd  och  undervis- 

ning.    Boskapsskötseln  står  ännu  på  en 
VII. 

Wester-Norrlaiid. 305 

låg    ståndpunkt    emot    hvad    den    skulle 
khnna   vara. 

Sommarbetena  äro  ganska  goda,  men 
vid  stark  torka  förbräniies  gräset  och 
skämmes  vattnet.  I  fjelltrakterna  äro 
betena  belägna  långt  borta  från  byarne 
och  bebyggda  med  fäbodar.  Inom  länet 

uppgafs  är  1860  vinterfödda  kreatur  till 
13,050  hästar,  1,553  oxar  och  tjurar, 
39,160  kor,  9,790  ungnöt,  63,732  får 
och  getter,  6,520  svin.  Antalet  dödade 
rofdjur  1865  uppgifves  till  26  björnar, 
25  lodjur,  9  järfvar,  465  räfvar,  86 
mårdar,  78  lekatter,  20  uttrar,  434 
skalar,  26  örnar,  221  hökar,  ugglor  och 
ufvar,  12  falkar. 

Ladugårdsafkastningen  öfverstiger  väl 
ortens  förbrukning,  men  åtgår  till  större 
delen  i  ;  täderna  och  köpingen.  Hvarken 
stuteri,  mejeri  eller  bränneri  finnas.  Brist 
på  arbetare  vid  jordbruket  är  rådande 
till  följd  af  att  de  heldre  använda  sig 

för  skogsafverkning  och  skogse8"ekters 
flottuiug.  Ännu  fortfar  den  seden,  att 

jordegendomar  sällan  afyttras  till  oskyl- 
da personer,  hvilket  väl  bidrager  till 

uppodlingar,  men  å  andra  sidan  till  tal- 
rika försäljningar  af  vidsträckta  skogs- 
fält för  afverkning  på  viss  tid  —  en 

åtgärd,  hvars  menliga  följder  dock  nu- 
mera minskats  genom  att  föreskrifva 

köparne  att  endast  afverka  de  gröfre 
träden  och  ([varlemna  alla  under  en  viss 
tjocklek.  Skogsarealen  uppgafs  år  1860 
till  248,051  tid  kronomarker,  68,762 

tunnland  sågverksskogar,  51,586  eckle- 
siastika boställsskogar,  400  jägeriboställs- 

skog,  48,034  rekogn.-skogar,  907,484 
tid  krononybygges-  och  ökeskattmarks- 
skogar.  S:ma  480  skogar  med  1,324,317 
tids  areal.  Länet  har,  enligt  kgl.  brefvet 

den  20  April  1859,  erhållit  skogs-  och 
jägeribetjeuing,  bestående  af  1  jägmä- 

stare, som  tillika  är  revierförvaltare,  2 
öfverjägare  samt  6  skogsuppsyniiigsmän, 
hvilka  sednares  antal  från  1866  blifvit 

ytterligare  förstärkt. 
För  trävaruförädlingen  finnas  14  ång- 

sågar med  44  ramar,  427  saluvatten- 
sågar  med  565  ramar,  samt  57  husbe- 
hofssågar;  år  1855  utgjorde  antalet  såg- 

verk 373.  Sedan  afvittringsverkets  början 
1824  intill  år  1859  hafva  715,016  tid 

blifvit  utbrutna  till  hemman  och  nybyg- 
gen;  men  icke  mer  än  21,230  tid  kronan 
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behållna  såsom  öfverloppsmarker,  utgö- 
rande 8  skoffsstiäckor.  Rörande  skogs- 

förödelsen  i  Norrland,  se  Agardhs  stat. 
II   band.,  sid.  388. 

Rörande  väfnadsslöjden,  som  endast 
i  Norra  Ångermanland  idkas  till  afsalu, 
så  skola  under  året  1830  blifvit  af- 
yttrade  540.000  alnar  gröfre  och  finare 
larft,  och  1859:  1,021,000  alnar,  oaktadt 

tillverkningen  uppgitVes  i  landsliöfdinge- 
embetets  femårsberättclser  i  sednare  åren 

såsora  betydligt  minskad.  En  statens 
(iskodliugsanstalt  finnes  vid  Ustanbäck 
i  Ångermanland. 

Bergs-  och  bruksh  andtering. 
De  enda  grufvor,  som  finnas,  äro  Ul/o 

jerngrufva  i  Nätra  skärgård  och  Fö?-- 
nätra  nickelgrufvor  i  Nätra  socken.  Ar 
1863  var  tackjernstillverkningen  69,456 
centner  vid  4  masugnar;  af  gjutgods 
tillverkades  3,578  ceutner  vid  Forssa, 

Mohög  och  Sörjors;  af  manufaktur  11^756 
ctr  vid  13  verk;  af  stångjern  81,868  ctr 
vid   17  verk  med  40  härdar. 

Yid  jernverken  voro  436  personer 
sysselsatta.  För  öfrigt  funnos  år  1860 

af  verk  och  inrättningar  115,  sysselsät- 
tande 1,041  personer;  handtverkerierna 

sysselsatte  210  mästare,  232  arbetare, 

744  gerningsuiän,  447  idkare  till  sjelf- 
försörjning. 

Sjöfart  och  handel.  Ar  1860  be- 
gagnades inrikes  63  fartyg  med  1,435 

läster,  till  utrikes  ort  85  fartyg  med 
13,206  läster,  af  landtmän  tillhöriga  far- 

tyg funnos  35  om  609  läster.  Landt- 
handeln  bedrifves  af  omkring  100  per- 

soner; i  städerna  af  150  med  80  mans 
betjening. 

Länets  befolkning  utmärker  sig  mer 
än  i  någon  annan  del  af  riket  för  allvar 
och  stränghet  i  seder.  Naturen,  som 
med  njugg  hand  delar  sina  håfvor  åt 

detta  folk,  nekar  dem  väl  lifvets  beqväm- 
ligheter,  för  att  öfva  dera  i  skarpsinnig- 

het och  en  rastlös,  men  nyttig  verksamhet. 
Kampen  bröst  mot  bröst  med  de  nor- 

diska skogarnes  konung  hörer  bär  ej 
till  fabeln  utan  till  den  lefvande  verk- 

ligheten, jagten  sporrar  till  ihärdighet 
och  tapperhet.  På  sednare  tiden  fram- 

träder i  dagen  en  hos  allmogen  allt  mer 
tilltagande  böjelse  för  att  bo  väl.  De 
byggnader  deremot,  som  äro  afscdda  för 
sjelfva  landtbrukets  behof,  stå  icke  i  nå- 

gon proportion  till  de  »herrgårdslika 
boningshusen)),  med  deras  dyrbara  möb- 

ler och  vackra  tapeter.  Utsökningsmålens 
antal  uppgick  1860  till  1,313,  500  fler 
än  1856,  men  1,500  färre  än  1856. 
Fångarnes  antal  i  medeltal  åren  1856 

— 60  uppgick  till  160,  45  mindre  iin 
under  åren  1851 — 55.  Folkmäntjden  år 
1805:  59,684,  uppgick  1865  till  127,525, 
deraf  8,675  i  städerna.  Här  torde  äfven 
få  nämnas  något  om  baron  Örnsköld, 
hvilken,  såsom  laudshöfding  öfver  det 
vidsträckta  länet,  verkade  mera  godt  än 

samtliga  hans  efterträdare.  Också  för- 
varas hans  namn  i  ett  tacksamt  minne. 

Potatesodliugen  infördes  af  honom  i  Norr- 
land; han  utdelade  denna  växt  bland 

allmogen  och  säges  understundom  hand- 

gripligen och  eftertryckligt  hafva  till- 
rättavisat sådana  personer,  som  förtärde 

i  stället  att  utplantera  den  potates  han 
lemnat  dera.  Vid  en  af  honom  år 

1768  inora  samtliga  pastoraterna  af  det 

vidsträckta  länet  företagen  jordransak- 
ning,  då  ny  jordebok  upprättades,  utgaf 
han  med  allmogens  bifall  en  »resolution» 
huru  hushållningen  till  alla  dess  grenar 
borde  i  socknarne  förbättras.  Denna 

resolution  är  ett  mästerstycke  för  sin 
tid.  Af  den  finare  lärftstillverkuiugens 

befrämjande  hade  Örnsköld  stor  för- 
tjenst.  Den  uppmuntrades  genom  pre- 

mier, som  utgingo  af  statsmedel,  och 
medförde  betydlig  nytta  i  en  ort,  hvars 
näringsgrenar  voro  få  och  otillräckliga. 

Lärftstillverkningen  blef  derefter  en  hus- 
slöjd, med  hvilken  äfven  karlarne  under 

de  långa  vintrarne  sysselsatte  sig. 

Hemmantalet  är  1,632  ̂ '.j^J-,  mtl, 
(1,636,94)  deraf  c:a  70  krono,  17  frälse, 
1,545  skatte,  i  8,127  brukningsdelar, 

4,885 jordtorp,  737  andra  lägenheter,  tax. 
med  till  städerna  hörande  7,^/j  mtl  till 

59,900,000  rdr  mit.  Statsbidra'gen  upp- 
gifvas  till  463,050  rdr,  deraf  i  bevill- 

ning 78,500  rdr,  ordin,  räntor  137,490 
rdr,  krouotionde  61,970  rdr,  bötesmedel 
71,317  rdr,  bränvinsmedel  29,666  rdr, 
ra.  ra.  Fattigförsörjningen  uppgick  till 
c:a  73,900  rdr  rmt.  Länet  är  roteradt 
till  bätsraanshåll  och  utgör  deraf  en  styrka 
af  444  man,  utom  13  nummer,  numer 

tillhörande  Nordraalings  härad  i  Wester- 
bottens  län,  hvarförutan  ock  lör  tillökad 
roteriug    utgöres    vakaiisafgift   efter    67 
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hela  rotar  och  IfVrfoV  ̂ °^®  ̂   spridda 
andelar.  Hvarje  rote  består  i  Medelpad 

af  3-  .5  ocli  i  Ångermanland  af  3 '/o 
mantal. 

Kommunikationer.  Att  inga  jern- 
vägar  linnas  är  allmänt  bekant,  men  att 
flera  socknar  sakna  egentliga  landsvägar 
torde  vara  mindre  kändt,  äfveu  saknas 

på  flera  ställen  lämpliga  kommunikatio- 
ner öfver  elfvarna,  och  pa  många  ställen 

förekomma  för  trafiken  högst  menliga 

backar.  Af  gästgifverier  finnas  99.  Kost- 
naden för  omlagda  eller  förbättrade  samt 

fullbordade  nya  vägar  under  aren  1855 

— 60  uppgick  till  65,029  rdr  rmt,  deraf 
22,000  rdr  af  statsmedel.  —  Sjökommu- 
nikationerTia  underhällas  dels  af  seglande 
fartyg,  dels  af  12  ångfartyg.  Af  länets 
41  kusthamnar  äro  de  djupaste  och  bästa 
följande:  Wikskcir,  Örnsköldsvik,  Husom 

(18  fot),  Köpmanshohaen,  Nyland,  Kungs- 
gården, Kramfors,  Lockne,  iSolum,  Svart- 

vik, Juniskären,  Hernösand,  Lungö,  Ska- 
gen,  Ul/ö,  Ullånger  och  Furuskär.  — 
Kndast  en  kanal  finnes,  ueraligen  vid 
Hernösand. 

Post-  och  te  legra  finrätt  nin- 
garne.  Postkontor  finnas  i  Hernösand, 
Sundsvall,  Sollefteå  och  Örnsköldsvik; 

postexpeditiouer  uti  Nyland  och  Ullån- 

ger; poststationer  i  .B/'«sia,  Torjj,  Backa 
och  Skog;  breflador  uti  7/«?«?'a  af  Thors- 
åkers  socken  och  i  Gårdsnäs  af  Sånga 
socken.  Telegrafstationer  äro  under  åren 

1856 — 57  öppnade  i  Sundsvall,  Hernö- 
sand  och  Örnsköldsvik. 

Pyrar,  sjömärken.  På  sydvästra 
delen  af  Brämön  finnas  sedan  1857  en 

lotsutkiksställuiug  och  en  vågbrytare,  på 
nordöstra  udden  ett  fyrtorn  af  eldfast 
tegel ;  på  Lungön  finnes  fyrtorn  sedan 
1861.  Vårdkasar  finnas  på  Hvalhufvud, 
Hemsö,  Hemö,  Dalund,  Astholm,  en  rem- 

mare å  Wäntalites  grund,  treune  vid 

Storgrundet  i  Sundsvallsbugten.  —  Länet 
har  43  lotsar  vid  stationerna  Skagen, 
Ulfön,  Örnsköldsvik,  Nyland,  Hemö, 
Åstholmen,  Sundsvall  och  Bramön. 

Folkskolor  finnas  i  alla  länets  sock- 
nar, och  äro  dervid  anställda  75  lärare. 

—  Högre  eleraentar-läroverk  och  folk- 
skole-seminarium  samt  navigationsskola 
finnes  i  Hernösand,  lägre  elementarläro- 

verk i  Sundsvall,  eu  skola  med  rektor 

och   kollega  i  Örnsköldsvik.   Bland -friga 

allmänna  och  kommunala  inrättningar 
märkas:  2  sparbanker,  Hernösands  och 
Sundsvalls,  brandstodsförening,  med  en 
ansvariglietssunnna  af  17,423,200  rdr 
rmt  vid  I86O  års  slut,  sockenmagasiner 
och  sparlårar  i  flera  socknar.  I  länet 
finnas  1  filialbank  i  Sundsvall,  1  hypo- 
thcksförening  sedan  1861,  gemensara  för 
detta  samt  Norr-  och  Westerbottens  och 
Jämtlands  län;  der  i  äldre  tider  har 

funnits  endast  en,  finnas  nu  sju  provin- 
cialläkare  (i  städerna,  i  Nätra,  Sollef- 

teå, Torp,  Fjellsjö  och  Skog),  46  barn- 
morskor och  2  allmänna  sjukvårdsanstal- 

ter, 7  apothek,  helsobrunnar  i  Sunga, 
Hernösand  och  Rogsta,  kallvattenkuran- 
stalt  i  Sundsvall.  —  Dessutom  finnas  af 

pensions-  och  nödhjelpskassor  samt  andra 
välgörenhetsinrättningar:  l:o  landstats- 
pensionskassan,  stiftad  år  1805  med  38 

pensioner  1860;  2:o  bevärings- och  bäts- 
manspensionskassan  från  1813,  der  år 

1855  omkring  70  afskedade  bevärings- 
karlar  och  båtsmän  iijöto  pension,  för- 

utom årligt  gratial,  som  lemnades  åt  C:a 
50  enkor;  3:0  Nybergska  stiftelsen  sedan 
1815;  4:0  de  under  drätselkammarens  för- 

valtning varande  Hamraarbergska,  Lind- 
strömska, Westmanska,  Tjernben;ska,  Gel- 

lerstedtska  och  Almqvistska  donations- 
fonder; 5:0  de  under  konsistorii  vård 

stående  pensionskassor;  6:0  pensionsin- 
rättningen för  folkskollärare  inom  stiftet, 

grundad  1856;  7:o  Löflingska  testaments- 
fonden; 8:0  stipendier;  9:o  2:ne  löne- 
fonder; 10:0  2:ue  donationer  till  flick- 

skolan i  Hernösand. 

Ångermanland  och  Medelpad  styrdes  i 
hednatiden  af  Nordländernas  öfverkonung, 
som  merändels  bodde  här  i  orten,  men 
hade  under  sig  häradskonungar.  Huruvida 
de  första  nybyggarne,  som  undanträngde 
Lapparne  voro  Svenskar  eller  Norrmän,  är 
svårt  att  afgöra.  Befolkningen  är  emeller- 

tid mycket  uppblandad  med  Finnar.  Af 
fordna  befästningsverk  näranas  skansarue 

Bjarmtrå  och  Borgsjö,  Burestad,  Järx- 
visla,  Stöde  m.  fl..  Kungsnäs,  kungsgärd  i 
kon.  Magni  Smeks  tid ,  Styresholm,  ett  af  de 
fastaste  slotten  under  medeltiden.  I  äldre 

tider  utgjorde  wNordlanden»  ett  enda 

stort  höfdingedöme,  som  innefattade  pro- 
vinserna Helsingland,  Medelpad,  Jämt- 

land, Herjeådalen,  Ångermanland  och 
Westerbotteu,  under    hvilket  sistnämnda 
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ätVen  Xorrbotten  var  inbegripet,  alltså 

ett  område,  som  till  arealen  kunde  jera- 
föras  lued  åtskilliga  konungariken  aaf  an- 

dra rangen»».  Ar  1611  förordnades  kgl.  r. 
Axel  Oxenstjerna  till  förste  lagman  öfver 
all  Nordlandeu.  Sedermera  iudeladesdessa 

provinser  i  2:ne  län,  innefattande  det  för- 
sta eller  "V\'ester-Norrlauds,  med  residens  i 

Gefle,  de  5  förstnämnde  provinserna  jemte 
landskapet  Gestrikland,  samt  det  andra 
eller  \Yesterbottens  län,  med  residens  i 

Umeå,  endast  provinsen  Westerbotten, 
som  innefattade  allt  det  norra  landet  intill 

dåvarande  Finska  gränsen.  Ar  1762  af- 
söudrades  provinserna  Medelpad,  Jämt- 

land, Herjeädalen  och  Ångermanland  till 
ett  särskildt  läu  med  residens  i  Sunds- 

vall    eller     Heruösaud,     då    det    gamla 

Wester-Norrlauds  län  benämndes  Gefle- 

borgs  samt  det  nya  Wester-Norrlands 
län,  och  förbiet  så  till  d.  7  Maj  1810, 
då  Jämtlands  läu  bildades  af  Jämtland 

och  Herjeädalen.  Från  denna  tid  har 
länet  utgjorts  af  redau  förut  i  början 

uppgifua  provinser,  till  hvilkas  artiklar 
hänvisas,  äfvensom  till  art.  öfver  Norr- 

land, Torp,  Ljustorp,  Sälånger,  Sättna, 

Stigsjö,  Nora,  Thorsåler,  Styrnäs,  Ofver- 
Lännäs,  Tunga,  Nordingrå,  Ullånger, 
Nätra,  Själevad,   Mo,  Sollefteå. 

Länet  indelas  i  66  socknar,  2  stä- 
der, 3  fögderier:  Medelpads,  Södra  och 

Norra  Ångermanlands,  3  domsagor,  17 
tingslag,  24  länsmansdistrikter,  hvilka 
indelningar  närmare  åskådliggöras  af  ne- 

danstående tabell : 

K  v  r  k  o  s  o  c  k  n  a  r. Härader  och 
Tingslag. 

Tiiigsställeoas 
namn. Domsagor. 

Omkring  j'jj  af  Borgvattnets  kapell, 
omkr.  fi-j  af  Ström,  Bodum,  om- 

kring ^i  af  Tåsjö,  Fjellsjö,  Ram- 
sele, Edsele  (Edslö  ,  Hellgum. 

Junsele,  Resele,  Liden,  Sollefteå,  Ed, 

Låiigsele,  Multrå,  Graninge  bruks- 
fÖrsnmling. 

Boteå,  Gälsjö  bruksförsaml.,  Sånga, 
Ofver-Lännäs,  Styrnäs  (Skjöruäs), 
Thorsåker,  Dal,   Ytter-Lännäs. 

Gudmundrå,    Högsjö,    Hemsö  kapell. 

Stigsjö,  Wiksjö  kapell  med  Westanå 
bruk,  Säbrå  med  Central-Hos- 

pitaläförsamlingen,  Hemö,  Hägg- 
dånger. 

iVopa,  Bjerträ,  Skog. 
Omkr.  }?rj  af  Anundsjö,  Sidensjö, 

Skorped,  Nätra. 

Mo,  Björna,  Själevad. 

Gideå  med  Trehörningsjö  kapell.  Ar- 
näs,  Grundsunda. 

Wibyggerå,  Nordingrå,  Ullånger. 

Torp,  Borgsjö,  omkring  ̂ y  af  Haf- 
verö. 

Tuna,  Stöde,   Ättmar. 

Selånger,  Sättna. 

Skön,  omkr.  ij  af  Timra,  Aino. 

Ljugtorp,  Lagforss  och  Lögdö  bruks- 
församlingar, Hässjö,  Tjnderö,  om- 

kring 'Xf  af  Timiii. 

Indal,  Liden,  Holms  kapell. 

Njurunda,  Galtströms  bruksförsaml 
och  Srartriks  skeppavarf 

Ramsele  tingslag. 

Sollefteå  tingslag. 

Boteä  tingslag. 

Gadmundrå  tingslag. 

Säbrå  tingslag. 

Nora  tingslag. 

Nätra  tingslag. 

Själevads  tingslag. 

Arnäs  tingslag. 

Nordingrå  tingslag. 

Torps  tingslag. 

Tuna  tingslag. 

Selångers  tingslag. 

Sköns  tingslag. 

Ljuslorps  tingslag. 

Indals  tingslag. 
1 

Njurundfi  tingslag. 

I  Ramsele  soc- 
ken. Kragen. 

I  Sollefteå  soc- 
ken, Hallsta. 

I  ThorsSkers 

socken,   Hänira. 

I  Gudmundrå 
skolhus. 

I  Säbrå  socken, 
Boudsjö. 

I  Nora  skolhus. 

I  Siden.sjö  soc- 
ken. Hamra. 

I  Själevads  soc- 
ken, Billa. 

I   Ärnäs   socken. 
Må. 

I  Nordingrå  soc- 
ken, Weda. 

I  Byn  i  Torps 
socken. 

I  Tuna  socken, 
Runsvik. 

]l  Sättna    socken, 
I         Kofland. 
|I    SVöns    socken, 

I  Ljusta. 
;I  Hässjö  socken, 

Thorsboda. 

I  Indals  socken, 

i         Bjällsta. 

{      I  Njurunda 
skolhus. 

S:a  Ångermanlands 
domsaga  och  fögderi. 

N:a  Ängermanlauds 
domsaga  och  fögderi, 

(^Medelpads  domsaga och  fögderi. 
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"Westerplana,  annex-socken  till  Me- 
(lelplaiia  pastorat,  är  beläf^eii  pä  Kiune- 
kulle  uti  Kinne  härad  af  Skaraborgs  län, 

l',.,  rail  o.  n.  o.  frän  Jjidköping,  omgif- 
ven  i  vester  af  Kinneviken,  i  söder  af 
riusaby  socken;  areal  1,412  tunnl.  fast 

raark;  11  Va  rntl,  deraf  27»  skatte,  l',g 
krono,  7','.,  frälse;  för  ar  1865  uppgif- 
ves  321,  men  för  1863:  367  inbyggare. 
Marken  ojemn,  stenbunden  och  bergig, 

åkerbruket  ej  synnerligen  lönande,  eme- 
dan matjorden  är  tunn.  Binäringar  äro 

dels  fiske  i  AVenern.  der  sjöliamn  tinnes, 
sora  är  utskeppningsort  för  varor  till 
Wärraland,  dels  föror  till  Göteborg,  Hofva 

ra.  fl.  ställen,  stenhuggerier  och  kalk- 
bränning, bärplockning  m.  ra.  Taxe- 

ringsvärdet är  2GG,9UO  rdr.  De  flesta 

husen  äro  af  sten  —  mänga  af  en  här  före- 
kommande rödbergshällart  —  äfvensom 

gärdesgårdarne.  Kyrkan  var  belägen  ','4 
rail  s.  v.  frän  moderkyrkan,  som  numer 

begagnas  äfven  af  Westerplanas  socken- 
boer. Till  fornminnen  hör  sägnen  om 

en  kyrka,  kallad  Hestmgs,  nära  sjön  vid 
den  brantaste  klippan;  tre  stora  hällar 
förekomma  mellan  kyrkorna,  der  fordora 
vuxit  stor  skog.  Af  Westerplana  by, 

der  '/4  mtl  är  gästgifveri,  1  mtl  kyrko- 
herdens stora,  lyder  '  ,,  mtl  frälse  under 

Hjelmsäter  i  Medelplana  och  6  mtl  un- 
der Blomberg.  —  1  ratl  frälse  Bestorp 

utgör  raed  Vg  skatte  Westerplana  en 

välbyggd  gård.  —  Adr.:  Lidköping. 
Westerum,  Westrum,  (i  jordeboken 

Gladhammars  kapell)  socken  i  Södra 
Tjusts  härad  af  Kalmar  län,  annex  till 

Glad  håra  mar.  Begränsad  i  norr  af  We- 
sterviks  område,  i  vester  af  moderför- 

samlingen, i  sydost  af  Hjorted,  utgör 
denna  socken  en  af  otaliga  vikar  från 
Östersjön  sönderskuren  trakt,  med  en 

vidsträckt  skärgård  i  hafvet,  talrika  vat- 
tendrag i  det  inre,  åtskilda  af  branta 

bergsträckningar  —  ett  värdigt  parti  af 
det  för  sina  naturskönheter  beundrade 

Tjust.  —  Socknen  består  af  29^g  mtl, 
hvaraf  13  skatte,  3 '/o  krono  och  13 Vg 
frälse;  alltsammans  år  lö64  åsätt  ett 
taxeringsvärde  af  1,145,800  rdr  rmt. 
Antalet  invånare  år  1805:  1,296,  hade 

1864  stigit  till  2,050.  —  Nyligen  fån- 
gades inora  socknen,  vid  Westerbo,  en 

stör  (Accipenser  Sturio)  af  5  fots  längd, 
en    sällsynthet   i  vår    Fauna,    och    som 

andars  tillhör  det  vestliga  Kuropas  haf 
och  floder.  —  Kyrkan,  belägen  vid  en 
af  de  mänga  vikarne,  2%  mil  iVaa 
VVestervik,  är  uppförd  år  1797.  Bland 

pastoratets  kyrkoherdar  vilja  vi  om- 
nämna den  genom  sina  vidriga  öden 

bekanta  Frans  Johansson  Westerdahl, 
som  först  blef  år  1708  genom  svält  i 
Ukraine  —  under  det  9-äriga  segertåget 
—  urstAndsatt  till  embetets  förrättande, 
och  efter  Pultawaslaget  förd  som  fånge 
till  Moskwa,  derifrän  till  Ufa,  bortom 

Kasan,  bland  »hedningar  och  barliarer»;* 
blef  1712  af  llyssarne  så  illa  misshand- 

lad i  Siberien,  att  läkarne  gäfvo  iionora 
förlorad,  kom  dock  1722  till  Sverige, 
blef  prost  1740,  död  1749.  Hans  son, 
Franz,  har  gjort  sig  känd  genom  den 
på  sin  tid  med  förtroende  begagnade 
skriften:  «0m  helsans  bevarande»  (grun- 

dande sig  hufvudsakligen  pä  C.  v.  Linnés 
föreläsningar).  Ej  långt  frän  kyrkan 
ligger  Gladhammars  kyrkoherdeboställe, 
2V2  ™tl  Westrum.  Största  egendomen 

är  Helgerums  säteri,  på  sitt  ställe  be- 
skrifvet.  Bland  andra  gärdar  nämnas 

Aldersbäck,  1  frälse,  '  ̂  skatte.  —  Byar 
och  hemman  äro  3  mtl  Eknö;  1  Horn, 

2  Tyjflingemar,  Bjulebo,  Dagsbo,  Gäl- 
lerskulla.  Händelöp,  Långö,  Marsö,  Mu- 

leglo,  Näfvelsvik,  Ä^äfvilsö,  Skhmaremåla, 
alla  skatte  ;  2  Ytterhult,  Falkemåla,  Fors- 

sebo,  Gärdsö,  Gölgeriwi,  Henriksnäs,  Tof- 
vehult,  Hultö,  Järö,  Konglebo,  Långvik, 
Mörkhult,  Repevassa,  Riskebo,  Skälö, 

Slingsö,  med  såg  och  lastageplats,  Yxne- 
vik,  alla  frälse.  Vid  Wassbäck,  längst 

i  norr,  V4  mil  söder  om  Westervik, 
upptäcktes  är  1755  en  helsokälla  af 
haudelsraannea  Losch.  På  Skälö,  en 

betydlig  ö  i  södra  skärgården,  är  en 

koppargrufva,  tillhörig  The  Swedish  Cop- 
per  Corapany.  Spårö,  vid  det  100  fot 
breda  Spårösimd,  södra  inloppet  till  We- 

stervik, der  det  tinnes  tullkammare  och 

fyrbäk,  Idö,  1  mtl  kr.,  raed  iotsplats,  for- 
dora ett  Folkuugegods.  Vid  skäret  Däm- 
man, ytterst  n.  o.  i  skärgården,  är  nyligen 

ett  fyrfartyg  utlagdt.  —  Adr.:  Westervik. 
Westerråda  (Rååde),  ett  mtl  frälse- 

säteri i  Holms  socken  af  Nordals  härad 

och  Elfsborgs  län,  har  frän  1560-  inpå 
1680-talet  tillhört  Stakeslägten,  seder- 

mera iupä  1770-talet  slägteu  v.  Mentzer; 

tillhörde   1863,  jemte   V  4  frälse,   ',.2  ratl 
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rå  och  rör,  4  qvarnar  vid  Ingriby  ströra, 

Fryxell-ljansreiisköldska  stiftelsen;  det  hela 
var  tax.   till  56,000  rdr  rmt. 

Westersjö,  grufva  i  By  socken  af 
Näsgärds  fögderi  och  Stora  Kopparbergs 
län,  lyder  under  Horndals  bruk;  2.717 

lass  upphenitades  år  1863. 
Westerskog  och  WåtJndt,  tvenne 

kronoalhnänningar  inom  Eriksbergs  för- 
samling af  Elfsborgs  län;  numer  bevuxna 

endast  med   några  låga  enbuskar. 

Westerstad,  alternerande  regalt  och 

konsistorielt  pastorat  af  Lunds  stift,  3 
mil  från  Lund,  innefattar  Westerstads 

socken  med  annexet  Ostraby,  45t|  mtl 

(eller  43*4  enligt  ecklesiastik-matrikel), 
med  3,995  inbyggare.  —  Westet-stads 
socken  i  Färs  härad,  Malmölius  län,  har 

en  areal  at  6,087  tid  eller  34,087  qv.- 
ref,  fördelade  på  20^;|  mtl,  deraf  SVo 

skatte,  ̂ Z,  mtl  krono,  IG^/i^  frälse,  med 
en  folkmängd  af  öfver  1,700  personer, 
af  hvilka  76<>  äro  befriade  från  mantals- 

penningar.  Radande  jordmån  är  sand 

och  sandmylla,  dels  på  grus-,  dels  på 
lerbotten,  åkern  sidländ,  men  i  allmän- 

het brukbar.  höbolet  godt;  torljord  och 
skog  finnas.  Socknens  taxeringsvärde  är 

1,365,000  rdr.  Omkring  '/^  mil  från 
kyrkan  märkes  en  slottspark,  omgifven 

af  räta  grafvar,  på  hvilka  troligen  legat 
Stjernehfs,  som  ännu  qvarstod  1587  och 
hörde  till  Westerstads  län.  Patronats- 

rätten  köptes  1650  af  landsdomaren  i 

Skåne,  Henrik  Kamel  till  Beckaskog.  — 

Byar  äro:  Westerstad,  Askeröd,  Gtim- 

inastorp,  Påarp  m.  fl.  —  Prestgård  '/o 
mantal,  der  Petrus  Roos,  som  må  nära- 

nas bland  församlingens  kyrkoherdar,  äf- 
ven  känd  som  skriftställare,  afled  den 

10  Nov.  1832;  klockarebohl  »/^  mtl, — 

samt  sätesgården  Westerstad,  2 '/g  mtl 
frälse-säteri,  2%  nail  från  Örtofta  jern- 
vägsstation,  med  en  areal  af  546  tid, 

deraf  4  tid  upptagas  af  trädgård,  med 

en  mängd  fruktträd  och  park,  akog  80 
tid  och  12  d:o  torfraossar.  Mangården 

består  af  en  hufvudbyggnad  samt  några 
andra  af  korsverk,  gamla,  utom  en  i 

sednare  åren  tillbyggd  gråstenslänga.  La- 

dugårdsbyggnaden, äfven  af  gråsten,  in- 
nehåller 30  famnar  i  längd;  vid  gården 

finnas  mejeri,  schäferi  och  bränneri.  Går- 
den utgjorde  år  1818  ett  större  gods, 

med   30  ratl  underlydande  frälsc-hemman 

och  16  torp.  Af  egare  äro  endast  kända 
Jakob  de  la  Gardie  år  1825  och  tvenne 

bröder  Widegren  år  1864.  —  Jordmånen 
är  temligen  bördig,  åkern  omhägiiad  med 

dubbla  stengårdar  samt  skogen,  beståen- 
de af  ek,  bok  och  al,  mycket  vacker. 

—   Adress:   Hörby. 

Westerstad,  Öfra,  ̂ /^  mtl,  i  Kast- 
lösa socken  af  Olands  Södra  Mot,  är 

väl  bebygdt,  har  en  stor  och  väl  skött 
trädgård,  samt  anses  för  den  vackraste 

enskilda  egendom  på  södra  delen  af 
Oland.  Under  gården  lyda  Vj  mantal 

Parteby,  •  o  Kösslösa  samt  i  Smedby 

angränsande  socken  ̂ /^  Parteby  och  1 
mtl  Alflösa.  Egare  är  för  närvarande 

(1866)  bruksförvaltaren  C.  G.  Kindberg; 
se   vidare   under  socknens  artikel. 

Westersäter  (VVestcrsätter),  ett  ratl 
skatte,  1  ratl  frälse  i  Fellingsbro  socken 

och  härad  af  Örebro  län,  utgör  tillika 

med  iVj  ratl  iVbrrsä^er  i  samma  socken 

ett  gods,  tillhörigt  kapten  G.  Manner- 
stråle  på  Jäders   bruk. 

Westerteg,  by  uti  Westerbottens  län, 

i  närheten  af  Ume  stad;  har  ångbrän- 
neri,  dcrifrån  under  året  1856  försålts 

180,000  k:nr  bran  vin  "och  under  året 
1859:   170,500  k:nr  dränk. 

Westervik,  stapelstad  i  Norra  Tjusts 
härad  af  Kalmar  län,  vid  inloppet  till 

Gamlebyviken  af  Östersjön,  \1^ i ̂  mil 

mil  norr  om  Kalmar,  29'V4  mil  fnin 

Stockholm,  vid  57"  45'  39,i"  lat.,  1» 
26'  44"  long.  från  Stockholm.  Det  nu- 

varande Westervik  räknar  sin  tillvaro 

från  år  1433;  förut  hade  staden  legat 

2  mil  längre  inåt  landet  vid  inre  ändan 
af  viken,  der  Gamlebyn  nu  är  belägen; 
se  vidare  denna  artikel.  Om  namnets 

härledning  gissas,  att  den  erhållit  det- 
samma efter  sin  belägenhet  till  Wisby, 

som  under  medeltiden  beherrskade  dessa 

delar  af  Östersjön.  Den  nya  staden 
anlades  vid  inloppet  till  viken,  på  en 

plats,  sora  kallades  Stegalöt,  der  den  var 

skyddad  genom  Stegeholms  (rättast  Stä- 
keholms)  slott.  På  platsen  låg  fqjut 

Fiskeby  kapell,  hvaraf  minnet  förvaras 

i  namnet  på  Kapellbacken  i  östra  delen 
af  staden.  Den  nya  staden  fick  genast 
erfara  krigets  oro,  då  Engelbrekt  1434 

belägrade  ötegeholm,  och  äfven  den  föl- 
jande tiden  var  alltför  orolig  för  det 

unga  samhället.     Ar   1452  öfvergick  en 
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stor  olycka  staden,  då  Danskarne,  anförda 
af  förrädaren  Maj^nus  Green  eröfrade  och 
uppbrände  densamma,  efter  ett  tappert 
motstånd  af  borf^erskapet  under  dess  »råd- 
ooh  byaman»  Mattes  J^arensson.  Nya 
privilegier  och  ofta  utvidgade  friheter 

förmådde  dock  icke  höja  staden  till  be- 
tydenhet. I  början  af  löUO-talet  härja- 

des deu  af  eldsvåda;  år  1517  uppbrände 
Danskarne  Stegeholm  och  tillfogade  sta- 

den stor  skada,  så  att  en  iUdre  förtattare 
kunde  siiga,  att  det  W  staden  förde  i 
sitt  vapen  alltid  betydde  ve  och  aldrig 
väl.  Under  Gustaf  I:s  och  hans  söners 

regering  började  staden  långsamt  repa 
sig,  och  blef  frän  1561  —  1616  lagd  till 
det  Stureska  grefskapet  Stegeholm  och 
Westervik.  Äter  1651  blef  Westervik 

grefskap  för  fältmarskalken  H.  C.  von 
Königsmark,  som  lät  bygga  det  gamla 
Westerviks  eller  Stäkeholms slott,  och  lem- 
nades  en  tid  till  någon  del  åt  hjelten 

Otto  von  Königsmarck,  som  tappert  för- 
svarat Pommern;  men  reduktionen  lade 

staden  åter  under  kronan  efter  30  år, 

hvarpä  Westerviks  grefskap  tilltöll  Per 
Brahe.  —  Ar  1612  brändes  staden  ännu 
en  gång  af  Daiiskarne  under  Kantzow. 
Från  är  1646  kan  Westervik  räkna  en 

ny  period  af  sin  utveckling  genom  det 
s.  k.  Westerviks  skeppsbyggerikompani, 
som  samma  år  inrättades  af  Axel  Oxen- 

stierna och  flera  andra  af  rikets  förnämsta 

herrar,  ett  företag,  som  ännu  i  dag  bär 
frukter.  På  kompaniets  varf  byggdes 
till  och  med  krigsskepp,  och  de  talrika 
coopvardifartyg,  som  utgingo  härifrån, 
bidrogo  i  icke  ringa  mån  till  utvidgande 

af  Sveriges  handelsrörelse.  Hårda  pröf- 
ningar  måste  staden  emellertid  ännu 
bestå;  år  1665  lades  hela  staden  i  aska 
af  vådeld;  1676  den  1  Sept.  landstego 

Danskarne  och  uppbrände  staden,  skepps- 
varfven  och  de  stora  förråden  derstädes; 

meu  de  idoga  inbyggarues  flit  uppbyggde 
snart  sin  stad  bättre  än  förut  och  sedan 
dess  har  staden  varit  förskonad  för  svårare 

olyckor  med  undantag  af  1711  års  pest, 
som  bortryckte  bortåt  400  menniskor. 

Stadens  areal  uppgår  till  7,314  tid 
29,7  kpl.,  hvaraf  stadsplanen  utgör  65 
tid  4  kpl.;  antalet  hus  och  tomter  511. 

Gatorna,  till  antalet  21,  jemte  2  grän- 
der, äro  raka  och  breda,  i  allmänhet 

vinkelräta  mot  hvarandra.  Två  torg  finnas, 

Stqrtorfjet  och  Fiskartorget.  Är  1858 
funnos  i  staden  37  handlande.  Såsom 

handtverksidkande  uppgåfvos  år  1862: 
71  män,  5  qvinnor,  med  161  biträden; 
s.  k.  sjelfförsörjare  voro  samma  är  155 

personer.  Ar  1857  hade  staden  10  fa- 
briker, deribland  en  techno-kemisk.  Han- 

del och  skeppsbyggeri  utgöra  hufvudsak- 
liga  lifsvilkoren  för  denna  stad  och  de 
hafva  intill  sednaste  åren  varit  lifligare 
här  än  i  många  lika  stora  städer;  men 
de  sista  ofllciela  sitTrorna  gifva  dock  vid 
handen,  att  samma  lifaktighet  icke  råder 

nu  som  för  icke  länge  sedan.  En  be- 
tydlig del  af  rörelsen  har  dragit  sig  dels 

till  Kalmar,  dels  till  de  många  köpin- 
garne vid  sundet.  Stadens  handelsflotta, 

som  begagnas  till  utrikes  sjöfart,  utgjor- 
des år  1814  af  27  fartyg  och  uppgifves 

för  sednare  åren  till  mellan  17  å  24, 

om  c:a  2,260  läster.  Den  inrikes  sjö- 
farten sysselsätter  c:a  16  fartyg  om  un- 

gefär 230  läster.  De  hufvudsakliga  fö- 
remålen för  utförsel  äro  nu  för  tiden 

bräder,  syllar,  stäfver,  spärrar,  hafra 

(hvarpå  utmärkt  vackra  prof  visas  på  inne- 
varande (1866  års)  Industri-exposition), 

kopparmalm,  tackjern,  stångjern;  inför- 
seln gäller  deremot  kaffe,  socker,  sill, 

salt,  stenkol,  gjutet  jern,  arrak,  rumm, 
risgryn,  tegel,  Iran,  vin.  Tulluppbörden, 
som  år  1847  uppgick  till  55,564  rdr, 
och  1865  till  c:a  56,000  rdr,  steg  är 
1857  ända  till  183,429  rdr,  de  följande 

åren  till  omkring  100,000  rdr.  Tull- 
värdet af  utförda  varor  uppgick  1855 

till  240,820  rdr  och  af  införda  till  364,849 
rdr;  år  1865  voro  dessa  \ärden  733,300 

och  476,380  rdr.  Stadens  tolagsersätt- 
ning,  som  1863  var  5,178  rdr,  föll  år 

1865  till  2,362  rdr.  Hela  taxerings- 
värdet är  1,990,500  rdr;  bevillniugen 

5,220  rdr.  —  Stadsstyrelsen  utgöres  af 
en  borgmästare  och  fem  rådmän.  Här 
är  sätet  för  Kalmar  läns  norra  Hushåll- 

ningssällskap efter  sällskapets  delning  år 
1859.  Elektriska  telegrafstationen  är  af 
2:dra  klassen,  sedan  undervattenskabel 
anlades  häremellan  och  Gotland.  Vid 

navigationsskolan  examineras  årligen  nå- 
gra och  tjugo  elever.  För  den  högre 

undervisningen  är  sörjdt  genom  ett  på 

realliuieu  fullständigt  högre  elementar- 
läroverk. Bland  byggnader  må  nämnas: 

Kyrkan,  grundlagd  1433,  meu  flera  gån- 
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ger  tillbvgs:d.     Dess    torn    hade  fordom    j 
en  hös;  träsplra    och  var  220  fot  högt,    I 
men  skadades  på    1760-talet  af  blixten,    ■ 
hvarefter  det  ombyggdes.  Rådhuset  upp-    | 
fördes  iir   1793;    Stadshttset,  en  prydlig   | 

3-vtmiiigs  byggnad,   uppfördes    år   1844.  ,' 
Allmänna  folkskolan,  invigd  1856,  är  ett  '  | 
2-vånings    stenhus,    innehållande   jemväl 
lokal  för  slöjdskola  och  boställsrum.   Dess- 

utom   finnas    theater,   jernvåg,  packhus, 

postkontor  och  lasarett,  afdeliiing  af  Kal- 
mar enskilda  bank  (186G)  ocli  Sparbank. 

—   Staden  har  fyra    skeppsvarf,   numera    | 
förenade  till  tvä,  hvilka  1858  sysselsatte    i 
95  arbetare.     Skeppsbyggeriet  har  dock    1 
aftagit;   år   1865  var  arbetsstyrkan  ringa    ; 

och    intet  nybygdt    fartyg  lemnade  varf- 
ven;  men    i    år   (1866)    omnämnas    vid 
Södra  varfvet   några    nybyggda  om   100 
å    130    läster.     Hamnen    är    fördelad    i 
tre    delar,    den    mellersta    eller    redden, 
den  yttre  eller    Gränsöfjärden  samt  den 
inre    eller    Gamlebyviken,     hvars    inlopp 
är    32    fot     bredt     och     16    fot    djupt. 
En  lotsfördehiingschef  är  bosatt  i  staden, 
hvarest    äfven    finnas   1   lotsålderman,   2 
mästerlotsar  och   2  lotsar.     £n  mil  ut  i 

skärgården    visar    Spårö    bak  vägen  till 

Westervik.     Ett  litet  stycke  utanför  sta- 
den ligga  två  små  förstäder,    Östra  och 

Södra    malmen.     Antalet    inbyggare    år 
1805:  2,932,    steg  1850  tilf  4,346,  år 
1864  till   5,403,  men   nedgick  1865  till 
5,020.   —   Staden    håller    16    båtsmän. 
Dess  vapen  är  numera  ett  seglande  fartyg. 
I    ecklesiastikt    hänseende    utgör   staden 

ett  regalt   pastorat   af   3:dje  klassen.  — 
Slutligen  må  vi  äfven  omnämna  biskopen 
Carl  Erik  Hallström,  som  efter  att  tagit 
afsked   från   biskopsembetet   på  Gotland, 
bosatte    sig    1858   i  Westervik,    hvarest 
han  afled   den  22  Dec.   1861,  och  inom 

hvars  samhälle  han  genom  sina  donatio- 
ner   förvärfvat    sig    ett  tacksamt  minne. 

Sålunda  testamenterade  han  till  stipendii- 
fond  vid  elementarläroverket  35,000  rdr, 

till  kyrkan  50,000  rdr,  till  stadens  sjuk- 
hus 5,000  rdr,  dessutom  till  andra  kom- 

muner 20,000  rdr  samt  till  enskilda  per- 
soner 173,000  rdr;    återstoden    af   den 

ganska    betydliga    förmögenheten    testa- 
menterades  till   den  i  Westervik  befint- 

liga afdelningen  af  Kalmar   länslasarett. 

Westervik,    gammalt    Sture-gods    i 
Wärmlaud,  se  art.   Gustafsvik. 

Westerås  län  omfattar  östra  deleu 

af  provinsen  Westraanland,  vestra  delen 
af  Uppland,  det  s.  k.  Fjerdhundra  samt 
två  socknar  af  Södermanland  och  sträc- 

ker sig  mellan  59"  17'  uch  60"  18' 
nordlig  bredd  samt  33"  5'  och  35"  3' 
östlig  längd.  Länets  hela  kuststräcka  mot 
Mälaren,  några  trakter  i  det  inre  af 
landet  samt  längst  i  norr  vid  Dalelfven 
bilda  slättland,  som  dock  öfverallt  äro 
öfverströdda ,  med  smärre  höjder,  backar 
o.  s.  v.,  men  hela  vestra  och  nordvestra 

delen  uppfylles  af  sammanhängande  berg- 
massor, der  vi  finna  den  egentliga  bergs- 

lagen. Länets  sydvestliga  hörn  upptager 
en  god  del  af  Arbogaåns  floddal,  som 
här  vidgar  sig  till  en  bördig  slätt  upp 

till  Hedströmmens  uedra  lopp,  oragif- 
vande  Mälarens  vestligaste  fjärd  Galten. 
Söder  om  denna  slätt  möter  en  brant, 

men  föga  hög  bergås,  som  längst  i  sö- 
der åter  sänker  sig  vid  Fröshammars- 

viken  af  Hjelmaren.  Hedströmmens  smala 
dalgång  begränsas  af  en  till  Mälaren 
gående  låg  sandås,  men  öster  härom 
vidgar  sig  landet  åter  till  en  betydlig 

slätt,  genomfluten  af  Köpings-  och  Kol- 
bäcksåarne  ända  fram  till  Westerås,  hvars 
Svarta  under  hela  sitt  lopp  åtföljes  af 

bergåsar.  Härefter  möter  ånyo  en  frukt- 
bar slätt,  som  sträcker  sig  ända  fram 

till  Sagan,  länets  östra  gränsflod,  och 
endast  afskäres  af  en  från  norr  till  söder 

gående  sandås.  De  betydligaste  slät- 
terna i  det  inre  af  landet  finna  vi  om- 
kring Sala  vid  Sagan  samt  kring  Vestra 

Fernebo  vid  Svartån.  Längst  i  norr, 
der  landet  sänker  sig  mot  Dalelfven, 

påträffas  åter  vidsträckta,  men  i  allmän- 
het sänka  och  föga  bördiga  slätter  och 

hedar.  Länets  högst  belägna  trakter 
återfinnas  längst  i  öster  och  vester.  I 
öster  utgör  Fjerdhundra  mellan  Sagans 

dal  och  Uppsala  läns  gräns  ett  af  Ör- 
sundsän  genomflutet  berglandskap  med 
smala  böjdsträckningar  och  tränga  dalar. 
Härifrån  sträcker  sig  till  bergslagen  i 
vester  vattendelaren  mellan  Mälarens  och 
Dalelfvens  vattendrag,  åsen  Långheden 
med  sina  vidsträckta  utskott,  låga,  platta, 

fyllda  med  kärr  och  mossar.  Afskärande 
dessa  åsar  resa  sig  i  vester  till  6  å  900 
fots  höjd  de  bergsryggar,  som  i  sydostlig 
rigtning  sträcka  sig  från  Dalarne  in  i 
detta  län   och  här   bilda  ett  af  Sveriges 
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rikaste  jernmalrafält,  omgifvande  Kol- 
bäcksAiis  ocli    Hedströmmens    öfra  lopp. 

Bland  länets  sjöar  nämna  vi  följande: 
Westlanda-,  iSkedvi-  och  Iresjöarne,  som 
afilyta  till  Arbogaän;  Öfra  och  Nedra 

Wettern,  Lillsvan  och  Långstmn,  de  he- 
tydlifi^aste  i  Hedströmmens  vattensystem; 

Aspeu  och  Arnänningen,  som  fj;enomflytas 
af  Kolbäcksän;  Hörende-  och  Fläcksjön, 
tillhörande  Svartan;  llallaren,  Saftans  be- 

tydligaste sjö,  samt  på  nordöstra  granå- 
sen den  stora  sjön  Temnareti,  som  af- 

flyter  åt  Uppsala  län. 

Näringar.  Jordbruk  och  bergs- 
handtering  utgöra  hufvudnäringar.  Af 
länets  areal  upptager  odlad  jord  en  vidd 
af  153,776%  tunnland,  naturlig  äng 

148,625'%  tunnland,  afrösningsjord  och 

irapedimenter  941,526  tid  eller  75,7  ''v. 
Förhållandet  mellan  åker  och  äng  är 
således  endast  såsom  1  till  l,o3,  då  det 
på  Gotland  är  såsom  1  till  0,co  och  i 
Stockholms  län  såsom  1  till  1,26,  således 
långt  ifrån  att  förete  det  vilkor  för  ett 
godt  åkerbruk,  som  man,  åtminstone  i 
äldre  tider,  ansåg  erforderligt,  nämligen 

4  å  5  tid  äng  för  hvarje  tid  åker.  Två- 
skiftesbruket  är  det  allmännaste  inom 
detta  län,  då  deremot  vexelbruket  har 
större  utsträckning  inom  Gotlands  län. 
Af  sädesslag  är  rågen  det  mest  brukliga 
och  på  slättbygdens  styfva  lera  det  mest 

gifvande.  Kornet  odlas  mest  på  Sala- 
slätterna och  mot  gränsen  af  Uppsala 

län.  En  jemförelse  mellan  1832  och 
1837  års  skörd  och  afkastning  visar,  att 
åkerbruket  redan  då  förkofratsigej  mindre 
i  qvalitativt  än  i  qvantitativt  hänseende; 

sedan  dess  fortgå  nyodlingar,  ladugårds- 
skötseln och  mjölkhushållningen  äro  i 

framåtskridande.  Alsikeklöfvern  är  numer 

allmän  och  rotfruktsodlingen  i  tilltagande. 
Ärliga  skörden  uppgifves  i  medeltal  till 
390,000  t:r  säd,  10,000  t:r  ärter  och 
150,000  t:r  potates;  sednare  slagets  skörd 
skattades  1822  till  blott  33,300  tunnor. 
Deremot  uppgifves  antalet  vinterfödda 
kreatur  åren  1837  och  1860  vara  un- 

gefär lika,  c:a  12,000  hästar,  67,000 

nötkreatur  (sednai'e  årets  öfverstigande 
med  10,000  det  förra),  35,000  får  (eller 
620  på  qv. milen,  det  minsta  antal  i  riket), 
15,000  svin  (det  förra  året  öfverstigande 
det  sednare  med  c:a  3,000).  Skogsbruket 
skötes  utan  omsorg,  så  att  de  flesta  trakter 

VII. 

red^n  känna  skogsbrist.  Af  länets  betydan- 
de skogsarea!  vårdas  endast  175,000  tid 

enligt  rationela  grunder.  Boställs-hemma- 
nens  skogsareal  uppgafs  1860  till  4,300 
tid,   häradsnllinänningens  till    19,350. 

Bergsh  andteringen  har  sedan 

fordom  sysselsatt  en  ej  ringa  del  af  lä- 
nets befolkning.  Rörande  iSala  silfver- 

verk  hänvisa  vi  till  den  art.  Ur  länets 

40  jerngrufvor  i  Norbergs,  Westanfors, 
Skinnskattebergs  och  Sala  socknar  brötos 
år  1864  omkring  1,300.000  ctr  malm. 
Samma  år  tillverkades  vid  18  masugnar 
omkring  386,000  ctr  tackjern  och  4,000 
ctr  gjutgods;  7  ugnar  stodo  obegagnade. 
Vid  2  gjuterier  tillverkades  dessutom 

15,000  ctr  gjutgods.  Stångjernslill verk- 
ningen vid  36  verk  med  80  härdar  upp- 

gafs till  ungefär  325,000  ctr  samt  jern- 
manufaktur-  och  ståltillverkningen  vid  12 
verk  till  54,000  ctr.  Af  s.  k.  ädlare 

verk  finnas  Kiddarhytte  kopparverk  i 
Skinnskattebergs  socken  samt  Skultuna 
messingsbruk.  Antalet  vid  bergsbruket 
sysselsatta  personer  uppgafs  år  1860  till 

l',658  och  1864  till  omkring  1,900. 
Af  obetydligare  vigt  är  tillverkningen  af 
något  bly  och  blyerts.  Bland  binäringar 
intager  varvforsUng  främsta  rummet; 

vidare  tillverknirg  af  träkärl,  fiske,  brän- 
vinsbränning  (omkring  300,000  kannor 

årligen)  o.  s.  v.  Sjöfarten  är  jemförel- 
sevis  ringa  och  bedrefs  1860  med  148 
fartyg  om   2,440  läster. 

Länet,  med  en  areal  af  54, 121  qva- 
dratmil  (eller  1,252,535  tid)  fast  mark, 

2,776  qvadratmil  vatten,  beboddes  1805 
af  84,800,  år  1840  af  92,400  och  år 
1865  af  108,860  personer,  deraf  13,710 
i  länets  4  städer.  Befolkningen,  af  den 

gamla  sveastammen,  har  föga  blifvit  upp- 
blandad genom  inflyttningar.  Westman- 

ländningen  kan  icke  sägas  hafva  något 
eget  i  lynne  och  utmärkande  i  seder  och 
drägt,  hvarigenora  han  skiljes  från  de 
kringboende  grannarna;  men  invånarne 

skilja  sig  sinsemellan  i  2:ne  starkt  mar- 
kerade olikheter,  som  hafva  sin  grund 

i  landets  skiljaktiga  beskaffenhet.  Vestra 

delen,  utmiirkt  för  mångfaldigt  oravex- 
lande  naturskönheter,  framställer  ett  bergs- 
mannalif  i  all  dess  friskhet,  då  deremot 

östra  delen  med  sina  enformiga  sädes- 
och  trädesåkrar  ger  åt  sina  bebyggare 
ett  skaplynue  af  tröghet  och  otreflighet. 

40 
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Denna  bys:d  benämnes  ock  bondlandet 
af  den  stolta  bergsmannen,  som  i  likhet 

med  Schweizaren  har  stark  längtan  till 

hemlandets  berg,  när  han  någon  gäng 
r  v  ekes  derifrån. 

K  o  rn  ra  u  n  i  k  a  t  i  o  n  s  1  e  d  e  r.  Af  märk- 

ligare sädana  höra  hit  norra  delen  af ///V/- 
mare  kanal,  den  betydliga  kanalliiiien 
mellan  Mälaren  och  Dalarne  eller  Ström^- 
holms  kanal  längs  Kolbäcksån,  samt  en  del 

af  Köpimj — Zr«//^jeruvägen  frän  Arboga 
till  Örebro  läns  gräns,  den  3  mil  länga 

Köping — Uttersbergs-]tY\\VHS,Q\\  och  den 
förmodligen  snart  färdiga  jernbanan  mel- 

lan Arboga  och  Köping,  som  kommer 
att  förena  de  nämnda  banorna.  I  för- 

bindelse med  Strömsholms  kanal  stär 

den  I'  .j  mil  länga  Norbergs  jernväg. 

Endast  2  färjor  öfver  allmän  landsväg- 
finnas,  vid  Mellansundet,  som  skiljer 

Nyckelön  från  Westmanlands  fasta  land, 
och   vid   Kungsör,  öfver  Arboga  å. 

Hemmantalet  är  2,85 iV^o  "'ti  i 

7,706  brukningsdelar,  hvaraf  1,944 ',J 
skatte  (1,966%)  385  1^^  (363  Tj^)  krono 

och  520  ',]{-  frälse.  Af  verk  och  in- 
rättningar finnas  på  landsbygden  137, 

utom  271  qvaraar  cch  sägar.  All 
fast  egendom  uppskattades  år  1865  till 
60,090,720  rdr  rmt,  och  statsbidragen, 

utom  bränvinsbränningsafgiften,  utgöra 
ärligen  cirka  870,000  rdr  rmt,  hvaraf  i 

bevillning  efter  alla  3  art.  78,983  rdr. 

Utgifterna  för  fattigförsörjningen  upp- 
gingo    1860  till  84,144  rdr  rmt. 

Indelningsverket.  I  afsiiende  pu 
militära  förhallanden  tillhör  länet  4:(le 

militärdistriktet,  och  äro  härstädes  inde- 

lade 25  n:r  af  lifregimentets  hussarcorps, 

375  n:r  af  lifregimentets  greuadiercorps 
och  940  n:r  af  Westmanlands  regimcnte, 

tillsammans  1,200  man.  Extra  roterin- 
gen utgör  138  n:r;  af  dessa  bafva  41 

åtagit  sig,  att,  i  händelse  af  krig,  lemna 
hästar  i  stället  för  karlar.  Antalet  af 

hela  rotar  eller  spridda  rotedelar,  upp- 
komna genom  den  nya  roteringen  af 

notering  underkastad,  men  förut  icke  ro- 

terad jord,  och  för  hvilka  årlig  vacance- 
afgift  erlägges,  utgör  16,iu7u.  Mötes- 

platser äro  Salbo-hed,  2'/4  mil  från  Sala 
och  Utnäalöt.  —  I  afseende  pa  tillsynen 
öfver  salpetersjudningen  står  länet  under 

gemensam  direktör  med  Uppsala,  Stock- 
holms och   Gefleborga  län.    Landtmäteri- 

staten  utgöres  af  en  l:ste,  en  2:dre,  9 

kommissions- och  12  vice  d:o  landmätare. 

Postverket  har  postkontor  i  We- 

sterås, Arboga,  Köping,  Sala  och  Ströras- 
holm  samt  postexpedition  i  Norberga  by. 

—  I  länet  finnas  3  telegrafer,  64  gäst- 

gifvaregårdar.  —  Inrättningar  för  sjuk- 
vården :  8  privilegierade  apothek.  Utom 

en  provincialläkare  äro  i  länet  anställda 
14  läkare,  7  djurläkare,  2  badareuiästare 
55  examinerade  barnmorskor  och  70 

vaccinatörer.  I  länets  alla  trakter  fin- 

nas mineralkällor,  18  äro  mest  begag- 

nade. —  Bland  pensionsanstalter  näm- 
nas: en  af  aflidne  häradsskrifvaren  Näf 

stiftad  till  förmän  för  enkor  efter  fattiga 

underofficerare,  korporaler  och  solda 
ter  af  Westmanlands  regimente,  med 

tillsammans  46  pensionsrum;  Klerckerska 
fonden  för  enkor  efter  officerare  och 

Sagströmska  för  enkor  efter  underoffice- 
rare och  soldater;  Schenströmska  barn- 

husfonden och  enkepensionsfonden  o.  s.  v. 

—  För  undervisningen  är  sörjdt  ge- 
nom elementarläroverk  i  länets  städer, 

Westerås,  Sala,  Köping  och  Arboga,  ett 
folkskollärareseminarium  i  förstn.  stad, 

samt  folkskolor  i  länets  alla  socknar,  ett 

par  söndagsskolor  och  en  laiidtbruksskola 

vid  Julpa  i  Komfartuna  socken.  Socken- 
bibliothek  funnos  är  1860:  60.  —  Bland 

öfriga  allmänna  och  kommunala  inrätt- 
ningar märkas:  länets  enda  offentliga 

sjukvårdsanstalt,  länslasarettet  och  kur- 
huset, Mälarprovinsernas  enskilda  bank 

i  Westerås,  6  sparbankar,  hvilka  för  få 
år  sedan  egde  3,251  delegare,  med  en 

kapitaltillgäng  af  387,580  rdr  och  ett 

öfverskott  af  24,200  rdr.  Länets  brand- 

stodsbolag med  (år  1861)  en  ansvarig- 
hetssumma af  3  1,755,250  rdr  rmt.  Dess- 

utom finnas  bolag  till  försäkring  emot 
skada  ä  växande  gröda  genom  hagel; 

en  landtvärnskassa,  bildad  1809.  Här 

må  äfven  nämnas  sockennämnderna,  hvil- 

kas  hufvudsakliga  åliggande  är  att  om- 
besörja fattigvården,  men  som  sträcka 

sina  omsorger  derutöfver  till  åtgärder 
för  socknens  gemensamma  bästa,  såsom 

genom  tillsyn  öfver  försvarslösa  personer, 
öfver  helsovården   m.   ra. 

Länet  utgör  delar  af  3:ne  biskops- 
domen  eller  stift:  Uppsala,  hvartill  höra 

15,  W'esterå3  55  och  Strengnäs  2  kyrko- 
socknar, samt  af  2:ne  lagmansdömen  eller 
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lagsagor:  Westmaiilands  och  Upplands; 

i  atseeiide  pil  styrelse  och  uppbörd  för- 
delcis  dot  i  6  fögderier,  utgörande  22  läris- 
mansdistrikter.  Lagskipiiingen  pä  landet 
förrättas  i  4  domsagor,  innefattande  13 
härader,  livilka  äter  utgöra  10  tingslag 
samt  dessutom  2  bergstingslag.  Admi- 

nistrationen af  bergverken  i  länet  be- 
stridas, för  sä  vidt  staten  deruti  deltager, 
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vid  ̂ ala  grufva  af  en  särskild  för  den- 
samma afsedd  bergslagsstat,  bestående  af 

en  bergs-liaiiptman,  en  grufveingeniör  och 
en  bergsvärdie;  och  för  länet  i  öfrigt, 
gemensamt  med  Stora  Kopparbergs  läu, 
af  bergmästaren  i  4:de  distriktet  samt 

en  extra  grufveingeniör.  —  Länets  in- 
delning åskädliggöres  närmare  af  nedan- 
stående tabell : 

K  y  r  k  o  s  o  c  k  II  a  r. 
H  ii  r  a  d  e  r  och 
Tingslag. 

Lillhiirad,  omkring  ̂ '^  af  S:t  Iliaii, 
Lundiij,   Diiigfuna,   Burknrö. 

Tillberya,  IJubbo,  Dadelunda,  Ihrsta, 
Kuiigsahra,   Kiirrbo. 

Rämnas,  Sura,  Munktorp,  Berg,  Sved- 
vi,  Kohlbäck,  Säby,  Rijtttrne. 

Onikr.  5  af  Sevalla,  Thortuua,  Björk- 
sta,  Ängsö,    om  kr.  »/?^    af  Fogdv. 

Onikr.  ili  af  Ve.itra  Scheihri,  Odens- 
vi,  Malma,  Köpings  laiulsförsani- 
ling,  Kungs-Barkarö,  Himvieta,  Bro, 
Meditker,  Björskig,  om  kr.  ̂ y,\  af 
Fetlitigsbro,  Kung  Kurts,  Torpa, 
.Arbosra  lamlsförsanil.,   Selterbo. 

Skinnskatteberg,  Gunnilbo,  om  kr.  t*j 
af  Kmnsberg,    Hed. 

Fläckebo,  Haraker,  Romfartuna,  Skul- 
tuna,  omkring  \\  af  S:t  Iliau, 
Skerike. 

Tuhundra  härad  och 
tingslag. 

Siende  härad  och 
tingsliig. 

Suefringe  härad  och 

tingslag.  ' Ytter-Tjurbo   härad 
och  tingslag. 

Åkerbo  härad  och 

tingslag.  2 

Tingsställenas 
namn. 

Domsagor. 

I   Westerås. 

I  Westeras. 

[  Kohlbäcks    s:h,  i 
Kohlbäcks  gäst. g.  \ 

I  Thorlnna   s:n,    ! 
Luiidbv. 

I  Köpings 

stad. 

'J"horstuna  ni.   tt. 

domsaga. 

Åkerbo  domsaga. 

Skinnskattebergs 
bergslag. 

Norrbo  härad    och 
tingslag. 

I  Heds  socken,   ' 

Bysala. I  Romfartuna  s:n, 
Hallsta  gastg.g. 

Omkr.   ̂ l  af   Vestra  Fernebo,  om  kr.    Wagnsbro  härad  och   I    Vester-Fernebo,^  Wagusbro  domsaga. 
^\   af  Karbenning. 

Norberg,  omkr.  ■\'^  af  Karbenning, 
Westanfors,  omkr.  j,.  af  Vestra 
Fernebo,    Vester-Wcihla. 

Omkr.  ̂ ^^  af  Huddunge,  omkr.  ̂ ^ 
af  Vester-Löfsta,  Uvittinge,  Oster- 

unda, Thorstuna,  omkr.  \  af  Her- 
nevi,  omkr.    ̂ y  af  Järlåsa. 

Omkring  ./--  af  Nora,  omkr.  ̂ ^  af 
Vester-Löfsta,  Enåker,  Norrby, 
Tärna,  Siväuna,  Altuna,  omkr.  ? 
af  Sevalla,   Fröslliult. 

Maklinta,  Sala  landsförsamling,  Ä^iVi/n, Kumla. 

Omkr.  ̂ Vy  af  Öster- IVåla,  omkr.  ff 

af  Nora,  omkring  \''j^,  af  Harbo, 
omkr.  ̂ *^   af  Uuddunge. 

tingslag. 

Gamla  Norbergs 
bergslag. 

Thorstuna  härad 
och  tingslag. 

Simtuua   tingslag. 

Öfver-Tjurbo 
tingslag. 

Wåla  härad  och 
tingslag. 

sockeustusra. 

I  Norbergs  s:n 

och   bv. 

I  Simtnna  s:n, 
Karlebv. 

I  Kihla  socken, 
Grällsta. 

I  Öster-Wåla socken,  Aby. 

Tuhundra  m. domsaga. 

Fögderier:  Strömsholms',  KungsÖhrs"-, 
Bergslags,  Salbergs  och  Wäsby  (se  de 
art.)  samt 

Westerås  fögderi  af  AVesterås  län, 
utgöres  af  Tuluitidra,  Siende  och  Norr- 
bo  härader,  d.  v.  s.  länets  mellersta  del 

med  16  socknar,  och  fördelas  i  3  läiis- 
mansdistrikter.  Fögderiets  södra  hälft 
utgöres  till  mesta  delen  af  en  bördig, 
skoglös  slättmark  vid  Mälaren;  men  den 
norra  är  dereraot  bergig  och  skogig;  i 
södra  delen  är  derföre  åkerbruket  nästan 

enda  hufvudnäringen.  Inom  fögderiet 

funnos  år  1860:  2  fartyg  om  tillsam- 
mans 37,18  läster.  Hemmantalet  är  615  rj^, 

af  bvilka  295;,;  mtl  äro  skatte,  149'|;! 
krono  och  170'  pg  frälse.  Taxerings- 

värdet utgjorde  år  1864  för  bevillning  un- 
derkastad jordbruksfastighet  10,202,300 

rdr,  för  ann;in  fastighet  364,700  rdr 
samt  för  sådan  fastighet,  som  var  fri 

från  bevillning,  489,730  rdr,  eller  till- 
saramans 11,056.730  rdr  rrat.  Folk- 

mängden  1865  omkring  15,840. 
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Westerås.  Uppstad,  intagande  2'2:a 
rummet  bland  andra  klassens  stader,  är 

residensstad  För  landshöfdingen  i  We- 
sterås iRu  och  säte  för  biskopen  öfver 

Westerås  stift,  lig-ger  på  be^ge  sidor  ora 
Westmanlauds  Svartås  utlopp  i  Mälaren, 
11  mil  fiän  Stockholm.  Stadens  äldsta 

namn  var  ]l'estra  Aros,  till  skilnad  från 
Östra  Aroä  vid  Fyrisåns  utlopp.  För- 

modligen var  platsen  ursprungligen  ett 
hedniskt  oöer-  och  marknadställe  och 
har  såsom  sådant  blifvit  besökt  af  de 

kristna  missionärerna,  af  hvilka  West- 

manlands  apostel  S:t  David,  enligt  le- 
gendei:,  skall  hafva  grundlagt  den  nu- 

varande dorakyrkan.  Under  hela  vår 
medeltid  är  namnet  Westerås  ganska  nära 
förenadt  med  Sveriges  historia,  likasom 
staden  då  var  en  bland  landets  förnäm- 

sta städer  och  ännu  år  1647  innehade 
I3:de  rummet.  Dess  äldsta  i  behåll 

varande  privilegier,  men  som  åberopa 
äldre,  gå  tillbaka  till  1500-talet.  Såsom 
medelpunkt  för  ett  betydande  stift,  räk- 

nade staden  under  katholska  tiden  icke 

mindre  än  4  kyrkor,  4  kapell,  ett  do- 
miuikauerkloster  och  ett  Helgeandshus. 
Bland  de  elfva  riksmöten,  som  man  med 
visshet  känner  här  blifvit  hållna,  vilja 
vi  endast  påminna  om  den  märkvärdiga 
1527  års  riksdag,  då  Westerås  recess 
gjorde  slut  på  Sveriges  afhängighet  af 
Romerska  stolen,  samt  riksdagen  1544, 
då  Gustaf  Ls  efterkommande  förklarades 

för  rätte  arfvingar  till  Sveriges  krona. 
Stadens  yttre  har  i  tidernas  längd 

undergått  många  förändringar,  dels  ge- 
nom fieudtliga  sköfliugar  under  de  inre 

oroligheterna  åren  1390,  1430  och  1521, 
dels  genom  stora  eldsvådor  åren  1382, 
1569,  1578,  1668,  1714  och  1778, 

slutligen  i  nyaste  dagar  genom  frivilliga 
omläggningar.  För  närvarande  upptager 
staden  en  areal  af  145  tid  24  kappl., 
med  36 1  bebyggda  och  59  obebyggda 
tomter,  är  till  större  delen  belägen  på 

Svartåns  östra  sida  och  tämligen  regu- 
liert  bebyggd ;  den  på  vestra  sidan  af 
ån  belägna  delen,  på  sluttningen  af  en 
sandås,  Oxbacken  kallad,  angifver  gt:- 
nom  sina  krokiga  gator  en  hög  ål- 

der. I  norra  delen  öster  om  ån  ligger 
Gamla  eller  Stora  Torget  af  oregelbunden 
form,  längre  ned  på  åns  östra  strand 
det    långsträckta    Fisktorget,    vid    hvars 

norra  ända  man  från  ån  gräft  en  kanal 
ai  omkring   1,500  alnars    längd  i  östlig 
rigtning    med    utlopp  i  Mälaren,  kallad 

Lillan.    På  den  härigenom   bildade  hol- 
men ligger  den    gamla  s.  k.  Kungsträd- 

gården,  hvarest  finnas  grundmurar  efter 
dominikanerklostret,    inom    hvars  murar 
Westerås  recess  afslutades.    Denna  träd* 
gård,    som    förut    varit    anslagen  under 
lönen    till    landshöfdingen,    blef   genom 

kongl.    brefvet    den   17  Juli   1863  upp- 
låten till  Westerås  stad,    för  att  använ- 

das till  allmän  promenadplats  och  såsom 
en  passande  omgifning  till  det  monument 

öfver  Gustaf  W^asa,  som  genom  national- 
subskription   här  blifvit    rest  och  aftäck- 
tes    den   6  Juni    1864.     Bland    stadens 

märkligare  byggnader  må  nämnas:  Slottet 
på    en    höjd    nära    Mälaren,    af   biskop 
Ilianus  grundadt  omkring  1170,  eröfradt 
af    Engelbrekt     1433    från    Erik  XIILs 

fogde,  af  Gustaf  Wasa  och  Carl  XI  be- 
fästadt,    af  brann     1736    (1713)  men  re- 

staurerades åter  och  utgör  nu  landsböf- 
dingeresidens.    Domkyrkan,  såsom   ofvau 
är  nämndt,    enligt  sägnen  grundlagd   af 
S:t  David,    invigdes   till  dorakyrka  först 

år  1271   och   har    undergått  många  för- 
ändringar   genom    såväl    eldsvådor  sora 

fiendtliga  härjningar.    Efter  en  eldsvåda 
1691    uppfördes    af    Nikodemus   Tessin 
det    nuvarande    tornet,   det  högsta  i  de 
skandinaviska    länderna,    näml.  328  fot. 

Sjelfva    kyrkan    håller   i    längd    utantill 
314  fot  och  i  bredd   116.    Vid  hufvud- 
ingången    ser    man  i  rauren    två  garala 

marmortaflor,  föreställande  kyrkansskydds- 
helgon,  jungfru  Maria,  S:t  Johannes  och 
S:t  David.     Kyrkans    hvalf   uppbäres  af 

35  pelare  i  fyra  rader.  En  mängd  giaf- 
chor  finnas,  af  hvilka  flera  hafva  histo- 

riskt intresse,  såsom  Svante  Stures,  Erik 

XIV:s,  Braheska,  en  vacker  graf  af  mar- 
mor och  alabaster,    der   grefve    Magnus 

och  hans  första   husfru  hvila,   ra.  fl.    En 

silfverljuskrona    och    en  dyrbar  guldkalk 
raed    ädla    stenar    äro    skänkta    af  hans 

husfru,  Helena  Bjelke.    Till  kyrkans  re- 
paration anslogs  1861 — 63  en  lånesumma 

af    28,000    rdr    rmt.       Biskopshuset    är 
gammalt    och    har    fordom   varit  befäst. 
Elementaria rovei'kets  hus,    nyuppfördt  år 
1852,  innesluter  en  betydlig  boksamling, 

h varibland   kurfurstens   af  Mainz'  biblio- 
thek,    hit    skänkt    af   Axel  Oxenstierna. 
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Rådhuset  är  nylifjen  uppbygdt.  Dess- 
utom har  staden  folkskola,  flickskola, 

söndagsskola,  skoUärareseiuinariura,  ett 

med  S:t  liians  laiidsförsarnliiif^  f^-emen- 
samt  stad^bibliothek,  sparbank,  hufvud- 
kontoret  lör  Miilareprovinsernas  enskilda 
bank,  postkontor,  apotliek,  telegrafstation 
med  bureaii  pä  slottet,  länslasarett  och 
kurbus,  cellfängelse,  gasverk  (sedan  år 
1861)  m.  ra. 

Stadens  styrelse  bestar  af  en  borg- 
mästare och  4  rådmän;  dess  vapen  är 

ett  A.  i  munkstil;  inom  stadens  område 

är  tingsstället  för  Tuhundra  och  Siende 
härader.  Af  gammalt  grundar  staden 
sitt  bestånd  hufvudsakligen  på  handeln; 

också  rader  liflig  afsättning  af  spanti- 
mål  och  jern  till  Stockholm  och  bergs- 

lagen; de  handlandes  antal  uppgifves 

till  några  och  fyratio,  sedan  184U-talet 
ökadt  med  ett  tiotal;  sjöfart  idkas  med 
några  och  tjugo  segelfartyg  uni  cirka 
700  läster;  hamnen  är  tillräckligt  djup 

för  10  fots  fartyg.  Fabriks-  och  handt- 
verksrörelseu  är  ej  af  någon  synnerlig 
betydenhet;  af  fabriker  må  nämnas  en 
metall-  och  bronsfabrik,  hvarifrän  vid 

industri-expositionen  1866  funnos  profå 
ljusstakar,  strykuguar  m.  m.  Åkerbruket 
deremot  är  af  mer  vigt  ä  en  jordareal  af 
2,817  tid,  15,4  kappl.;  produktionen  å 
trädgårdsväxter  är  fullt  motsvarande  egna 
behofvet,  och  bland  dessa  intaga  de  s.  k. 

Wesierås  gurkor  ett  utmärkt  rum.  — 
För  beredande  af  behöflig  lättnad  i  landt- 
kommunikationen  är  förslag  väckt  om 

byggande  af  jernväg  till  Dalarne.  Sta- 
dens hela  uppskattningsvärde  år  1864 

var  4,029,025  rdr,  hela  skattebidraget 
cirka  66,000  rdr,  deraf  de  två  högsta 
summorna  utgingo  i  allmän  bevillning 
med  23,000  rdr  och  bränvinsafgift  med 
35,480  rdr  rmt.  Invåuarnes  antal  var 
är  1778:  2,600,  1840:  3,414,  d.  iJan. 

1866:  4,870.  —  Inom  stadens  egor 
ligga:  Emaiis  helsobrunn;  —  Karlslund, 
med  vacker  åbygguad,  lägenheterna  Nor- 
danby,  Siggesbonj,  Gideonsbcrg  och  Mal- 
maberg  m.  fl.;  utanför  vester-tuU  märkes 
lägenheten  Berget. 

Westerås  stift,  det  femte  i  ordnin- 
gen, har  från  äldsta  tider  till  närvarande 

omfattat  samma  trakter,  nämligen  största 
delen  af  provinsen  Westraanland  samt 
hela    Dalarne,    eller    l:o   Westerås    län, 

utoi^  Norrby  och  Tärna  socknar  samt 
hela  det  s.  k.  Fjerdhundra,  som  tillhör 
Uppsala  stift,  samt  kon.  Carls  och  Torpa 
socknar  i  Strengnäs  stift;  2:o  St.  Kop- 

parbergs län,  utom  den  till  länet  hörande 
del  af  Loos  församling  i  Up|)sala  stift; 
3:0  af  Örebro  län,  Fellingsbro  härad  samt 
Nora,  Lindes,  Nya  Kopparbergs  samt 
Grythytte  bergslager.  Dess  grundläggarc 
var  S:t  David,  Westmanlands  apostel 

i  elfte  seklet;  men  en  oatljruten  biskops- 
längd börjar  först  i  följande  århundrade. 

S:t  David,  som  med  fem  andra  fromma 

män  på  1020-talet  ankom  till  Sverige, 
säges  först  liafva  bott  i  Torpa  i  Söder- 

manland, hvarifrän  han  flyttade  sin  verk- 
samhet till  Westraanland  och  vid  Dåvön 

(Davidsö)  i  Munktorps  socken  uppbyggde 
ett  kapell  och  sedermera  ett  kloster. 
Den  fromme  missionären,  som  äfven 

skall  hafva  grundlagt  Westerås  dom- 
kyrka, och  hvars  underverk  ännu  lefva  i 

folkets  sägner,  afled  är  1082.  År  1268 
skall  en  dominikanermunk  frän  Sigtuna, 

Israel,  liafva  blifvit  biskop,  och  med  ho- 
nom vidtager  den  egentliga  biskopsserien. 

I  denna  påträffa  vi  icke  så  få  män,  som 
på  ett  eller  annat  sätt  vuTinit  ryktbarhet 
i  vår  historia.  Det  må  tillåtas  oss  nämna 

några  få.  Petrus  Elowson,  på  1290- 
talet,  omvände  Karelerna,  men  blef  af 
konung  Birger  fördrifven  till  Norge,  der 

han  dog  i  stort  elände.  Lydek  Abels- 
son,  biskop  1466,  återställde  domkyrkan 
efter  hennes  förstöring  genom  Tyskarne  år 

1390,  uppbyggde  Badelunda  kyrka  och 
grundade  välgörande  inrättningar;  han 
var  en  »mäkta  riker  herre»,  som  stod 

mycket  väl  hos  kon.  Carl  VIII  och  Sten 
Sture  d.  ä.  och  af  dera  användes  vid  flera 

vigtiga  värf.  Peder  Sunnauväder,  biskop 
1522,  väl  bekant  för  sina  stämplingar 
mot  kon.  Gustaf  I.  Peder  Svart,  biskop 
1556,  konuug  Gustafs  liofpredikant,  en 
ganska  lärd  man.  Johan  Uudbeck,  död 
1646.  Peter  Malmberg  följde  konung 
Carl  XII  till  Bender,  der  han  dog  år 

1710  och  ligger  begrafven  på  en  gre- 
kisk kyrkogård  bredvid  Mazeppa,  m.  fl. 

—  Stiftets  läroverk  utgöras  af  Högre 

Elementarläroverk  i  W^esterås  och  Falun, 
Lägre  Elementarläroverk  i  Sala  och  Ar- 

boga samt  pedagogier  i  Köping,  Linde, 
Nora,  Hedemora,  Säther  och  Avesta, 
hvarjemte    folkskolornas    antal    är    248, 

I 
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deraf  156  fasta  och  92  flyttande  (1865). 
Småskolorna  iiro  520;  samtliga 768  skolor 

äro  så  fördelade,  att  167  falla  på  We- 
sterås län,  500  på  Falu  och  101  på 

Örebro  län.  Af  49,315  i  skolåldern 

varande  barn  besökte  596  allmänna  läro- 

verk, 1,573  enskilda  skolor,  40.828  folk- 
och  småskolor,  5,786  undervisades  i  hem- 

met, 244  saknade  undervisning:  i  följd 
af  naturfel  och  288  af  annan  anledning. 
Skollärarnes  antal  var  58(>  och  lärarin- 

nornas 142.  Skolhusens  antal  var  vid 

samma  tid  436,  hvaraf  mer  än  två  tredje- 

delar belupo  si?  på  Falu  län.  —  Stiftets 
areal  utgör  omkring  261  qvadratrail  och 

dess  befolkning  omkring  307,380  per- 
soner, af  hvilka  84,000  tillhöra  Westeräs, 

165,000  Falu  och  54,000  Örebro  län. 

—  Stiftet  indelas  i  15  prosterier,  hvar- 
under  höra  97  pastorat  och  105  socknar. 
Kontrakter  äro: 

Domprosteriet  med    12   pastorat. 
Munktorp  »        8  » 

Köping  »       8  « 
Arboga  »        4  » 
Fellingsbro  »        4  « 
Nora  »)       6  >> 
Norrbärkes  »        4  » 

Wester-Dal         «        6  » 

Leksands  »        4  «  | 
Rättviks  »       3  »  i 

Mora  »       b  n  ' 
Stora   T  tina         »        9  >> 
Hedemora  »       6  » 

Fernebo  »        8  » 
Sala  »        7  »  I 

Westerås  qvamar,  belägna  invid  j 

Westerås,  äro  på  alla  sidor  omgifna  af  '. 
stadens  egor,  och  mjölnarens  bostad  lig-  i 
ger  på  jord,  utbytt  från  stadsegendomen  : 
Karlslund;  men  de  höra  det  oaktadt  till  [ 

landet,  S:t  Ilians  socken  och  Xorrbo  ' 
härad.  Dessa  qvarnar,  som  aldrig  sakna  ' 
mald,  så  snart  tillräcklig  vattentillgång  , 
finnes,  bestå  af  en  frälseqvarn  med  4  ! 
par  stenar  och  en  skatteqvarn  med  3 
par  stenar  och  stålqvarnstenar,  hafva  ett  j 
taxeringsvärde  af  60,000  rdr  och  egas  | 
sedan  ganska  lång  tid  tillbaka,  jemte  | 
tillhörande  2  mantal,  af  gVefliga  slägten 
Falkenberg. 

Westgötabergen.  Med  denna  be- 
nämning utmäikas  de  från  Westgöta- 

slätten  uppstigande  \)(tT<f(iu  Ålleberg  (4:47 

par.-fot)    och    Mösseberg   (844  par.-fot). 

Gisseherg,  Fåredalsberget  och  Billingen 

(853  par.-fot),  alla  belägna  mellan  Ti- 
dans  och  Lidans  vattendrag.  Lugnas  och 

Kinnekulie  (846  par.-fot  — 941  sv.  fot), 
vid  Wenerns  strand  mellan  de  begge 
nämnda  åarnas  utlopp,  samt  Hunneberg 
(437  sv.  fot)  och  Halleberg  (497  sv.  fot) 
mellan  Nossan  och  Göta  elf.  Alla  dessa 

berg,  till  hvilka  äfven  det  på  Wetterns 
östra  strand  belägna  och  869  sv.  fot 

höga  Omberg  riiknas,  tillhöra  den  s.  k. 
Siluriska  formationen  och  bestå  af  flera 

lager,  nederst  gneiss,  dernäst  sandsten, 
så  alunskiffer,  vidare  kalksten  och  ler- 
skiifer  samt  öfverst  likasom  en  matta 

eller  ett  täcke  af  diabas  (trapp),  hvilken 

skjutit  upp  genom  de  underliggande  hvarf- 
ven  och  bredt  ut  sig  öfver  dem.  I  alla 
Westgöta-bergen  förekomma  imellertid 
icke  alla  dessa  hvarf;  kalklagret  saknas 
t.  ex.  i  Halle-  och  Hunneberg,  Lugnas 
består  endast  af  sandsten  med  grå  ler- 
skiffer  och  sandstensskiffer,  hvilande  på 

gneiss-granit.  I  alunskiffern  förekomma, 
bland  stenvandlingar,  trilobiter,  i  kalk- 

stenen och  lerskiffern  orthoceratiter,  ce- 

phalopoder,  brachiopoder  o.  a.  fornverlds- 

djur.  W^estgötabergen,  hvilka  livart  för 
sig  finnas  särskildt  omtalade  på  sina 
ställen,  utgöra  Sveriges  vidsträcktaste 

öfvergångstrakt,  såsom  man  fordom  be- nämnde dessa  formationer. 

Westgöta-Dal,  se  Dal. 
Westgöthyttan,  by  om  6  mantal, 

belägen  i  Nora  socken  af  Örebro  län, 

med  masugn  vester  om  Noor  och  Blex- 
berg  samt  något  öster  om  sjelfva  byn, 
kallad  i  dagligt  tal  Brickan;  byn,  år 
1864  fördelad  mellan  9  egare,  härmed 
slåttern  96  tid  åker  af  i  allmänhet  sur 

och  kall  stenjord;  norrut  något  lera. 

Skogsmarken,  3,215  tid,  är  mycket  om- 

bytlig,  så  att  knappast  '/.^  tunnl.  är  af 
lika  slag,  dock  kan  den  anses  vara  me- 

delgod; betet  utmärkt  godt.  På  Eke- 
berget,  ej  långt  ifrån  byn,  har  man  den 
herrligaste  utsigt  åt  öster  öfver  Nora 

stad  och  kringliggande  landsbygd.  Mas- 
ugnens medeltillverkning  under  sednaste 

åren  uppgifves  till  32,"J48  ctr  tackjern  af 
Stribergsrnalm;  egare  1865  voro  J.  Lars- 

son,   P.   Pclirsson   m.  fl.   intressenter. 

Westhorja,  ett  hälft  mtl  skatte  i  en 

på  fornminnen  särdeles  rik  trakt  af  Wär- 
namo  socken  i  Småland.   Det  är  på  detta 
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hemmans  egor  den  vidtbekanta  Wiirnamo 
marknad   hållos  vid   Korsmessotideii. 

Westkinde,  Weshinde  (i  jordeboken), 

Wäskinde,  Weslende  och  Bro,  konsisto- 
rielt  pastorat  af  2:dra  klassen  tinder 

Wisbv  stifts  norra  kontrakt,  med  2l'/2 
mtl,  bebodda  af  omkring  895  personer. 

Prostgård,  ̂   „  mtl  (Vg  mtl  efter  eckl- 
raatrikel).  —  Westkinde,  socken  på  Got- 

land, 1  mil  nordost  om  Wisby,  hörer 
till  Wisbv  läns  Norra  härad;  arealen 

6,063  tid  (=  33,952  qvadratref)  och 

0,otiy  qv.-mil  vatten;  14'/,^  mtl.  Socknen 
har  merändels  jcmn  mark,  endast  mot 
hafvet  något  l)ergig;  sand  och  sandmylla 
till  jordmån,  dock  hafva  några  hemman 

å  östra  sidan  svartmylla  med  lera;  skog 

till  nödigt  bränsle  och  stängsel.  Inbyg- 

garnes antal  är  590.  Kyrkan,  som  ut- 
göres  af  aflångfyrkantigt  skepp,  fyrkantigt 
chor  och  fyrkantigt  torn  i  vester,  är 

uppförd  af  huggen  och  tuktad  kalksten ; 
i  tornets  första  afdclning  finnas  i  södra 
sidomuren  två  mindre  rum,  af  hvilka 

det  ena  beträdes  utifrån,  men  det  andra 

inifrån.  (Se  Gotlands  konsthistoria  af 

C.  G.  Brunius,  II  delen,  sidd.  8—16.) 

Kyrkovägen  är  '.'^  mil.  Fornminnena 
utgöras  af  svärd,  stridsyxor  och  guld- 

ringar, funna  på  Björkume  hed,  strax 

söder  om  kyrkan.  En  sägen  från  1440- 
talet  förmäler  om  tvenue  mäns  tvist  rö- 

rande ett  stycke  skog  i  Westkindemyr ; 
den  ene,  Brusings  i  AVeskinde,  nedhög:.; 
skogen;  men  den  andre,  Snaldarfve  i 

Martebo,  körde  den  hem  till  sig;  derpå 

kallade  till  ting,  aflade  Brusings  ed  på 
att  skogen  var  hans,  under  bekräftelse 

att  i  motsatt  fall  måtte  skogen  sjunka, 
innan  julen  vore  slut.  Julnatten  kom 

och  skogen  sjönk;  ännu  i  dag  skola 

trädstubbar  synas  under  vattnet,  och  är 

1794  hittades  under  metning  i  Weskinde 

myr  en  bryusten,  liggande  på  en  stubbe 

en  aln  under  vattenytan.  —  Sista  Caro- 
linen  på  Gotland,  Johan  Nordal,  som 
blef  öfver  100  år,  bodde  här  i  socknen, 

och  år  1862  begrofs  på  kyrkogärden  en 
gammal  fattig,  men  aktningsvärd  veteran 
från  sista  Finska  kriget,  med  namnet 

Fredrik  Farm.  —  Största  byar  äro  St. 

Bläsings,  iVg  skatte,  Qviungs,  1^/g,  Nors, 
St.  Klintegårda,  Skäggs,  hvardera  af  ett 
helt  mantal. 

Westlandaholm  eller  Westlanda,  en 

säteriegendorn  i  Vestra  Schedvi  socken 

af  Åkerbo  härad  och  Westerås  län,  vac- 

kert belägen  på  en  udde  i  Westlanda- 
sjön,  består  af  sjelfva  luifvudgåiden,  1 

mtl  frälse-säteri  ocli  en  del  underlydande, 
som  äro  redan  uppgifna  under  socknens 
artikel;  vidare  höra  härtill  Eriksbergs 

ångmjökjvarn  och  såg  vid  ett  vattendrag 
mellan  sjön  Rölen  och  AVestlandasjön 
Gården  beboddes  i  slutet  af  1 200-talet 

af  konung  Magni  älskeliga  råd,  biskopen 
i  Wexiö,  den  lärde  och  rike  Israel 

Erlandi  Ängel,  som  härifrån  skrifvit 

många  af  sina  bref;  e^gdes  under  medel- 
tiden af  Westerås  domkyrka,  indrogs  år 

1527  till  kronan,  men  kom  snart  i  en- 

skildas ego;  tillhörde  1666  assessor  Joh. 

Löfling,  som  dog  här  nämnda  år,  kom 
med  dottern  Märta  till  kornetten  Johan 

Sneckenborg,  egdes  i  slutet  af  ]600- 
talet  af  brukspatron  Nils  Larsson,  adlad 

Svedenstjerna,  hvars  son,  kapten  Erik, 

lät  vid  Eriksberg  (se  den  art.)  uppföra 

en  stångjernssmedja.  Sedermera  har  god- 
set flera  gånger  ombytt  egare  och  synes 

tidigt  på  1700-talet  kommit  till  slägten 
von  Schultzenheim,  af  hvilken  det  ännu 

eges.  \  id  186G  års  industri-exposition  vi- 
sades prof  på  sädesrensningsmaskiner  från 

Westlandaholm,  med  fem  olika  såll  uji- 
der  hvarandra.  det  sista  genomsläppande 

ogriis-frön,  mindre  än  sädeskornen  (be- 
lönad med  hedersdiplom).  Grau  säger 

i  sin  beskrifning  ora  Westmanland,  att 

»vid  denna  gården  är  det  kosteliga  fisket, 

som  man  kan  få  tvenne  skeppund  små- 
fisk om  dagen  med  en  liteu  not,  då 

dreffogeln  drifver  fisken  här  i  Westlanda- 

sjön».  Vid  gården  finnes  en  mejerielev. 
Westmanland,  omfattande  en  del  af 

de  äldsta  bygderna  i  Svea  rike,  är  be- 

läget mellan  59"  18'  och  60"  17'  nordlig 
bredd  samt  31"  58'  och  35"  3'  östlig 
längd.  Provinsen  har  erhållit  sitt  namn 

af  sitt  läge  i  vester  om  Uppland,  huf- 
vudlandet  i  det  gamla  Svia  vieldi.  Detta 

landskap,  som  hör  till  norra  ]\Iälarslutt- 

ningen,  ligger  mellan  Hedströmmens  ve- 
stra strandas  och  Sagans  södra;  i  söder 

bildas  en  naturlig  begränsning  af  Mäla- 
ren med  dess  stora  vikar,  Granfjärden, 

Westeråsfjärden,  Blacken  och  Galten,  vi- 
dare Arbogaän  under  hela  dess  lopp 

från  sjön  Wäringen  till  Mälaren,  seder- 
mera Dyltaån,  och   längst   mot  vester  går 
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denna  gräns  längs  vattenskilnaden  mellan 

Hjelraarens  och  Mälarens  tillflöden.  Söder 
om  Arbogaan  nedskjuter  dock  en  liten 
vinkel  ända  till  Fröshammarsvikon  af 

Hjelmaren.  Landskapets  vestra  gräns  mot 
Werraland  går  genom  bergslagen  och 

ntgöres  merändels  af  bergsträokningar  eller 

pa  kortare  sträckor  åar.  I  norr  skiljes 
landet  från  Dalarne  blott  på  en  kort 

sträcka  af  en  naturlig  gräns,  Dalelfven; 

nien  för  öfrigt  går  gränsen  här  tämligen 

oregelbundet  öfver  berg,  sjöar  och  åar, 

tydligt  angifvaude  det  faktum,  att  Dalarne 
och  Westmanland  i  forntiden  betraktades 

såsom  en  provins.  ̂ Yestraanlands  areal 

utgör  73,593  qv.roil  land,  hvartill  kommer 

vattendragens  ytinnehåll,  som  beräknas 

till  5.67.i  qvadratmil. 
Genom    sednare    tiders    länsindelning 

har  denna  gamla  provins  blifvit  styckad, 
så  att   dess  östra  del    bildar  större  delen 

af  Westerås  län  och    den  vestligare  räk- 

nas till  Örebro  län.    Den  nuvarande  hä- 
radsiiidelningen  är  äfvenledes  af   sednare 

ursprung.     I  samma    mån  som   odlingen 
utbredde    sig  öfver  landet  ifrån   Uppland 

såsom  utgångspunkt,  bildade  sig  nya  hun- 

dari,    hufvudsakligen    efter    de    lätt   till- 

gängliga floddalarnas  läge  till  hvarandra. 

Så  uppstodo  de    urgamla    Sjuhundra  och 
Tuhundra  hundari,  det  förra  (hvars  namn 

återfinnes  i  Siende  härad)  omfattande  lan- 
det öster  om  Svartån,   det   sednare  trak- 
ten  vester  om    samma  å,    hvartill  jemväl 

hörde  de    först    ännu   sednare    bebyggda 

bergstrakterna,    som    nu    utgöra    Örebro 
läns    norra    hälft.     Westmanland    är   till 

största  delen  ett  slätt  eller  långsluttande 

landskap.     Det    är    endast   i    dess  nord- 
vestra  hörn,    som    bergsryggen   uppstiger 

till   betydligare  höjd.    Trakten  kring  Mä- 
laren, der    vi    finna    den    äldsta  bygden, 

tillhör     vårt    lands    bördigaste    nejder;    i 

bergstrakten    har   deremot    »jernet  brutit 

bygd»,  tidigare  dock  inom   Westerås  läns 

bergslager  än  inom  Örebro  läns,  der  det 
ännu   1558  fanns  blott  två  socknar,  Lin- 

des   och  -Nordanskogsbergs  (Nora).      De 

nämnda   häradena   egde  sina  egna  fylkis- 
konungar,  intilldess     Ingialil   lllråda  lade 

dem  under  Uppsala-konungens  välde.   Un- 
der   ett    mer    ordnadt    samhällsskick    er- 
höll   Westmanland    sin    lagman,    hvilken 

tillika    skulle    befalla    öfver    Dalarne  och 

blapd     rikets     lagmän     var    den    sjunde. 
Euligt    Magni    Smeks    lagbok  erhöll  han 

det  åttonde  rummet.  Lagmansdömet  un- 
dergick flera  särskilda  delningar  än  i  två, 

än  i  fyra  lagsagor,  tills  1747  Westerås 

och  Stora  Kopparbergs  lagsagor  söndra- 
des och  tingo  samma  områden  som  länen. 

I  ecklesiastikt  hänseende  hafva  Westman- 
land och  Dalarne  alltid  utgjort  en  enhet; 

se  artikeln  Westerås  stift.  Christendomen 

predikades  i  dessa  trakter  först  af  S:t 
David,  som  från  Södermanland  tros  hafva 
ii\kommit  i  landet  i  sednare  hälften  af 

ll-.te  seklet  och  hufvudsakligen  predikade 

i  nuvarande  Snäfringe  härad.  —  Landska- 
pets vapen  är  tre  brinnande  berg  i  hvitt 

fält,  häntydande  på  att  dess  förnämsta 
rikedom  ligger  i  dess  berg.  Se  vidare 

W^esterås  och  Örebro  län. 
I  historiskt  afseende  har  Westman- 

land varit  skådeplatsen  för  förräderiet  vid 

Herrevads  bro;  Erik  XIILs  grymma  fog- 
de Jösse  Eriksson  hade  sitt  säte  i  We- 

sterås, der  han  1433  afsatf.es  af  Engel- 
brecht.  Under  Carl  Knutssons  tid  voro 

Westmanländningarue  isynnerhet  oroliga 
och  bullersamma.  Under  Gustaf  Wasas 

befrielsekrig  är  af  historien  bekant  huru 

Köpings  stad  af  Uggla  intogs,  men  för- 
lorades strax  åter  genom  dennes  sorg- 

löshet, samt  huru  detta  nederlag  hämnades 

af  Gustaf  Wasa  genom  Westeräs  stads 

intagande,  dervid  Gustaf  sjelf  slog  sön- 
der vin-  och  ölfaten,  som  Dalkarlarne 

beraägtigat  sig  för  att  dermed  göra  sig 

glada,  med  de  orden,  »att  Lan  heldre 
såg  rajöd  och  vin  rinna  pä  marken  än 
sitt  folks  blod».  Då  pesten  utbröt  1710 

i  Stockholm,  flydde  både  hofvet,  senaten 
och  kollegierna  till  Westmanland.  Det 

bullersamma  uppträdet  1743  vid  Dal- 
karlarnes tågande  genom  Westmanland 

är  redan  närnndt  under  art.  Sala.  På 

vägen  till  Arboga  vid  hemresan  till  Tysk- 
land sljelpte  Gustaf  IV  Adolfs  svärfader, 

arfpriusen  Carl  Ludvig  af  Baden,  hvar- 
vid  han  ock  tillsatte  lifvet  den  16  De- 
cerabtr   1801. 

Westorp,  Wcstarp  (i  Tunelds  geo- 
grafi), två  mtl  frälse-säteri  uti  Brissmene 

socken  af  Frökinds  härad  och  Skaraborgs 

län,  med  vackert  läge  Vg  rail  från  kyr- 

kan, IV4  mil  f'ån  Wartofta  jernvägs- 
station,  är  för  ståndspersoner  ganska  väl 

bebygdt  och  eges  af  hr  D.  Bohman  på 
Luhdby  i  Asarps  socken;  taxeringsvärdet 
är  36,000  rdr;  underlydande  V4  frälse 

Torpet  samt  ̂ /^  mtl  i  andra  hemman.  — 
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Säteriet  är  extra-roteradt  i  roten  ̂ 158 
med  25  dalers  taxation,  enligt  kongl. 
brefvet  den    18  Februari    1848. 

Westra  härad  i  Jönköpings  län,  ut- 
gör länets  första  domsaga,  fjerde  fögderi 

och  tionde  kontraktet  af  VVexiö  stift. 

Det  begränsas  i  norr  af  Tveta  härad,  i 

öster  >if  Östra  härad,  i  söder  af  Upp- 
vidinge  och  Norrvidingc,  i  vester  af  Östbo 

och  består  af  ungefär  en  qvadratisk  huf- 
vudligur,  från  hvars  sydöstra  hörn  dock 

utskjuter  en  betydlig  kil,  omfattande  fyra 
hela  socknar.  Namnet  härledes  tydligen 

från  läget  inom  Njudungen.  Landet  slut- 
tar i  allmänhet  mot  söder;  i  norr  finna 

vi  Tabeigs  bergsplatå  med  Ahnesuh-a 
berg,  den  högsta  topp  i  Syd-Skandinavien, 
1,130  fot  högt.  Inom  omkretsen  af  en 

mil  från  denna  bergstopp  hafva  Em-åu, 
Husqvarna-ån  och  Lagaåns  östligaste  gren 
sina  källor.  Htisqvania-ån,  som  rinner 
mot  norr,  upptar  här  vattnet  från  blott 
två  sjöar  och  har  sålunda  ett  högst 
litet  omi"åde.  Em-ån  bildar  inom  kort 

flera  icke  obetydliga  sjöar,  upptager  vatt- 
net från  den  för  sin  skönhet  berömda 

Wallsjön  och  från  den  på  gränsen  mot 

Östra  härad  liggande  stora  sjön  Nöm- 
men,  omtalad  för  sina  vackra  öar,  »så 

många  som  dagarne  i  (iret»,  samt  fort- 
sätter sitt  lopp  genom  Östra  härad  mot 

Kalmar  sund;  till  denna  tiods  område 

bör  endast  häradets  nordöstliga  hörn 

samt,  genom  en  biflod,  som  upptages  i 
Östra  härad,  den  östra  delen.  Häradets 

sydöstra  och  någon  del  af  de  södra  trak- 
terna, kring  sjöarna  Orken,  Algunnen, 

Wermen  m.  fl.,  tillhöra  Helgaåns  område. 

Hela  vesti"a  och  inre  delarne  genoraflytas 
af  två  vattendrag,  som  tillhöra  Lagaån. 

Det  östligaste  af  dessa,  Ljunga-,  Wrigsta- 
eller  Os-åu,  emottager  en  mängd  tillflö- 

den, bildar  den  stora  sjön  Roseken  eller 
Rusken  och  går  strax  derefter  utom 

häradets  gräns  i  sydvestra  hörnet  (se  vi- 
dare Wrigsta).  Hoksån  emottager  äfven 

flera  tillopp,  öivergår  vestra  gränsen  och 

förenar  sig  sedermera  med  Lagaåns  huf- 
vudgren  i  Wernamo.  —  Jordmånen  i  detta 

ganska  starkt  kuperade,  berg-  och  vat- 
tenrika land  är  visserligen  svag,  men 

icke  så  litet  olika.  Upp  emot  Taberg 
finner  man  ett  alpland,  mellan  hvars 
klippor  små  bördiga  dalar  rätt  ofta  locka 

odlarens  flit;  men  på  andra  ställen  är 

jorden  magrare  än  till  och  med  i  West- 
vn. 

bo. "^  Under  sednaste  åren  har  verkställts 
en  sänkning  af  Ljungaån  och  derintill 
belägna  madvallar,  hvilket  kostat  57,650 

rdr,  men  lemnat  i  vinst  2,233  tid  od- 
lingsbar jord,  175  tunnl.  ängsvall  och 

1,395  tid  mossar,  passande  för  skogsväxt. 
Hufvudsakliga  jordmånen  är  svartmylla, 
stundom  blandad  med  lera  eller  med 

fin  sand,  mjäll,  klapper  och  grus.  Svart- 
myllan är  starkt  stenblamlad,  men  icke 

så  sandmyllan.  På  många  ställen  råder 

stark  bergsyra,  som  allmogen  fruktar  att 
genom  dikning  afleda.  Husslöjden  ingår 

i  följd  häraf  till  icke  obetydlig  de'  i  all- 
mogens arbete.  Ärliga  tillverkningen  för 

afsalu  af  väfnader  uppgafs  för  icke  sä 

länge  sedan  till  70,000  alnar  linncväf 

och  20,000  alnar  borauUsväf.  —  Befolk- 

ningen är  af  en  ganska  blandad  härstam- 
ning genom  inflyttningar  i  forntiden  från 

Finveden,  Wärend  och  Östergötland.  På 

detta  förhållande  häntyder  AUtn  den  split- 

ring  här  eger  rum  i  afseende  på  sock- 
narna, så  att  dessa  dels  hafva  åtskilliga 

s.  k.  skatar,  belägna  i  angränsande  hä- 
rader, dels  grannsocknar  här  hafva  skatar. 

Af  häradets  20  socknar  äro  19  förenade 

till  7  pastorater;  1  socken  (Solberga)  är 
annex  till  moderförsamling  i  Östra  härad  ; 

3  socknar,  Odestugu,  Malmbäck  och  Al- 
mesåkra,  hafva  skatar  i  Tveta;  i  andra 

härader  belägna  socknar,  som  här  h(jfva 

skatar  äro:  Näfvelsjö  i  Östra  härad,  Gälla- 

ryd,  Fryeled,  Hagshult,  Tofteryd  och  Bya- 
rum  i  Östbo.  Antalet  inbyggare  var  år 

1865  något  öfver  31,040. -^  Tingsstället 
är  vid  Komstads  gästgifvaregård  i  Ljunga 

socken.  I  Liljegrens  runurkunder  upp- 
tagas  13  runstenar  inom  detta  härad. 

Westraby,  ett  frälse-säteri  med  Mål- 
bordet, 2'/4  mtl  i  Hults  socken,  Södra 

Wedbo  härad,  Jönköpings  län.  Egorna 
äro  vidsträckta  och  tämligen  goda,  ehuru 

stenbundna.  Sedan  lång  tid  tillbaka  och 
ännu  har  detta  gods  haft  samma  egare 

som  det  närbelägna  Skjälsuäs  (i  jorde- 
bok.); se  vidare  art.  Skälisnäs  i  Yl  band., 

sid.  201,  2  spalt. 

Westralund,  landtställe  utom  Norr- 
köpings vestra  tull  inom  stadens  område, 

med  utmärkt  vackert  läge  vid  Motala 

ström;  egare  rådman  Aug.  Wessberg. 

West-Tärna,  öfverstelöjtnants-boställe, 

beläget  i  "Westerås  län,  Öfver-Tjurbo  hä- 
rad och  Kurala  socken,  till  hvars  artikel 

hänvisas. 
41 
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Westöhlet  (.i  jordeboken),  Weslböl 
Lilla,  ett  mtl  frälse-säteri  i  Bjärby  soc- 

ken, Wiste  härad  och  Skaraborjjs  län, 

vid  landsvägen  nu']lan  Skara  och  Wcners- 
borg;  egdes  1863  af  5  bönder;  pä  egorna 
skall  ett  fvnd  blifvit  gjordt,  h varom  är 
nämndt  under  art.  Bjärby.  Pä  Stora 
Westöhlets  egor  i  Tängeneds  socken  stär 

runstenen  ^  1383  i  Liljegrens  runur- 
kunder. 

Weta,  konsistorielt  pastorat  af  2:dra 

klassen  inom  Linköpings  stift,  bestar  se- 
dan 1531  af  socknarna  Weta  och  Wiby, 

med  öfver  2,030  personer  på  71%  mtl. 
—  Weto,  modirsockeii  i  Wifolka  härad 
af  Linköpings  län,  till  större  delen  öster 
om  Svartån,  till  en  mindre  dei  på  dess 

vestra  sid;i,  omfattar,  med  ̂ /^  mils  längd 
och  V2  'i^i's  bredd,  4,460  tuniud.  med 
37V2  i"tl,  hvaraf  19%  skatte,  4%  krono 
och  13%  frälse  med  en  folkmängd  af 
c:a  1,000  personer.  Jordmånen  är  dels 
lera,  dels  lerblandad  mylla  och  sand; 
äng  och  bete  äro  ringa,  skog  nästan 
ingen.     Taxeringsvärdet  är  898,500  rdr. 

—  Kyrkan,  belägen  2  mil  v.  s.  v.  från 
Linköping  ocli  1  mil  från  Skenninge,  är 
gammal,  af  kalksten,  tilll)yggd  på  södra 
sidan  för  läng  tid  tillbaka,  pä  den  norra 
år  1760  med  ett  grafchor  för  slägten 

Wennerstedt  (se  art.  Winnerstad).  Sock- 
nen eger,  utom  kyrko-  och  fattigkassor, 

flera  donationer.  Undervisningen  bestri- 
des  i  fast  skola,  sedau  1847,  af  en  exa- 

minerad lärare  samt  i  hemmen.  Forn- 
minnen äro  2:ne  runstenar  å  Gottlösa 

backe  och  i  kyrkogårdsmuren,  en  ilomtue- 
ring  vid  Ljunya  m.  m.  —  Yid  katholska 
tidens  slut  hörde  här  ej  mindre  än  13^/^ 
mtl  till  kyrkliga  stiftelser,  13  till  kloster 

af  samtliga  47;  -  numer  tillhöra  -/j  af 
hemmanea  bönder,  V3  lyder  under  sock- 

nens 2:ne  största  gärdar  Mantorp  och 

Mark  samt  under  Solberga  i  Sya.  — 
Weta  prestfjård,  1  mtl  krono;  — Bötte- 
stad,  1  mtl  indraget  militi?e-boställe-  — 
Bromtna,  V4  mtl,  som  nu  lyder  under 

hospitalet  i  Wadstena,  gafs  pä  1530-talet 
af  riddaren  Anunder  Hat  till  Skenuinge 
hospital.  Byar  äro:  Svå3,  4  mtl,  Weta, 

Wimne  m.  fl.  —  'Spånys  och  Gudhems 
qvarniir,   livardera   med   3  par  stenar. 

Wetlanda,  Ijy  i  Hvetlamla  socken  af 
Östra  härad  och  Jönköpings  län,  3  mil 
från  Eksjö;  2V2  ro^'  skatte,  1  krono, 

Vj   frälse;    330    inbyggare     med  4  väl- 

byggda gårdar,  gästgifveri,  tingshus,  hä- 
radshäkte, apothek,  magasiner,  färgeri,  garf- 

veri,  Uebelsborgs  bryggeri,  sågqvarn  m.m.; 
hela  taxeringsvärdet  111,300  rdr  rmt. 
Byn,  beskrifven  under  socknens  artikel, 
förtjenar  dock  både  genom  sin  fordna  rykt- 

barhet och  nuvarande  betydelse  sin  sär- 
skilda artikel.  Om  man  icke  får  antaga 

(se  Hvetlanda),  att  de  lemningar,  som  här 
blifvit  funna,  äro  efter  Wetala  lands  (Skå- 

nes) hufvudstad,  så  har  dock  en  gammal 
visa  om  den  berömda  Göta-konungen 
Erik,  som  var  den  förste  hvilken  å  Wi- 
talum  ärdi,  det  är,  ekjade  ned  säd  elJer 

plöjde  jorden,  bevarat  minnet  både  af  en 
konung,  som  icke  blott  med  vapen,  utan 
med  välgerningar  intog  folk  och  länder, 

samt  af  stället,  hvarifrån  de  öfriga  Skan- 
dinaviska länderna  lärt  åkerbrukskonsten. 

iSägra  verser  af  det  gamla  qvädet  i  nå- 
got yngre  språk  torde  törtjena  att  äfven 

få  en   plats  här: 
Erik  den  förste  Konung  var 
I  Gölalandena  vida; 

Till   bragd  en  hug  så  båld  han  bar, 
I  härnad  sa  ock   i  fride. 

Han  var  ock  den  först  uti  Wetala  erj'de  (plöjde) 

Ej  var  uti  Wetala  någon  till. 

Som   plogen   månde  dä  viinda: 
Götiska  folket  Erik,  sa  mild, 

Dock  utan  Konung,  utsände. 

Han  var  ock  den  först  uti  Wetala  erj'de. 
Så  sände  han  dem  i  Söderland, 
Som   först  der  började  bygga; 

Och  med  dem  mången  så  godan  en  man, 
Som  dem   skulle  styra  och   trygga. 

Han   var  ock  den  först  uti  Wetala  erj'de. 

Der  voro  de,  under  Höfdingars  våld, 

Så  mången  vinter  till  ända. 
Tills  Humle,  den  eiiväldsherreii   sä  bild. 

Dem  Dan  till  Konung  utsände. 

Han  var  ock  den  först  uti  Wetala  erj'de. 
Dan  sina  fäder  i  allom  var  lik, 

Hans  dygd  man  snart   måtte   nimma: 
Utaf  hans  namne  Danemark  fick 

Frejd  sin  och   urhäfvor  sina. 

Han  var  ock  den  först  uti  Wetala  erj'de. 
Betänkte  nu  Dana  Konungen   väl, 

Det   Dana-pligt  mande  blifva, 
Af  evigan   rätt  och  falllaka  skäl, 
Alt  skall  till  Göterna  gifva. 

Han   var  ock   den   först  uti   Dana-mull  erj'de. 

Wetlanda,  socken,  se  Hvetlanda;  här 

må  tilläggas  några  nyare  statistiska  upp- 
gifter rörande  socknen;  hemmantalet  är 

uu  33V2  skatte,  7Vi6  krono,  I6V4  frälse; 
taxeringsvärdet  1,219,300  rdr  rmt  och 

inbyggarnes  antal  c:a  2,400. 
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Wettak,  Wättack,  annex-socken  till 

H valstads  pastorat,  är  belägen  uti  War- 
tolta  hära<i  af  Skarabort^s  län,  2  mil 

o.  s.  o.  frän  Falköping,  1'/^  nail  n.  o. 
irän  Sandhems  jeriivägsstation ;  areal  och 

hemmantal  äro  iippgifiia  gemensamt  med 

Hvalstads;  320  inljyggare.  —  Jordmånen 
är  sand  med  sandmylla;  nägon  skog  växer. 

Kyrkan,  byggd  af  trä  1718,  ligger  Vj 

mil  s.  o.  frän  moderkyrkan.  Barnunder- 
visningen bestrides  ambulatoriskt  med 

Kymbo.  Största  gärden  är  frälsc-säteriet 

Givnnened.  Wättacks  by  innefattar  '/j 
mtl  skatte,  '/j  krono  länsmans-bostiUlc; 

1  mil  pastors  stom,  \^l^  frälse  med  ylle- 
stamp  och   (jvarn.   —   Adress:   Sköfde. 

Wettersborg,  slott,  se  art.  Wadstena. 

Wettern.  Mellan  de  fyra  landska- 

perna  Nerike,  Westergötland,  Östergöt- 
land och  Smaland  sträcker  sig  i  nord- 

sydlig  rigtuing  denna  miirkvärdiga  sjö, 
egentligen  en  klyfta  i  landryggen,  fylld 

med  lättrörligaste,  genomskinligaste  vat- 
ten och  bildande  en  ofantlig  källa,  af 

12'/2  s^'-  "i''s  längd,  högst  2V2  löils 
bredd  och  en  areal  af  17  qvadratrail. 
Fordom  ansedd  som  bottenlös  —  vid  ett 

försök  att  mäta  sjöns  djup  hördes,  be- 
rättar sägnen,  ur  djupet  en  röst:  mät 

min  längd,  sä  finner  du  mitt  djup!  — 
har  sjön  dock  nu  blifvit  befunnen  hälla 

420,120  fot  på  djupaste  stället  (125  fot 
under  Östersjöns  yta);  hans  höjd  befanns 

vid  sednaste  afvägningen  år  1865  uppgå 

till  296,7  sv.  fot  öfver  hafvet.  På  läng- 
den genomdrages  Wettern  af  en  ås  eller 

ett  klippgrund,  en  s.  k.  Getrygg,  hvars 

öfvcr  ytan  uppstigande  kammar  bilda 

sjöns  få  öar,  den  ryktbara  Wisingsö,  Rökne- 
öarne,  Fagerön  (under  namnet  Jungfrun 

beryktad  i  troll-sagorna).  Wettern  har 

blott  få  små  och  obetydliga  tillopp  (vester- 
itVån  sjön  Wikens  vattendrag,  österifrån 

sjön  Tåkerns,  söderifrån  Ostens  vatten- 
drag och  Husqvarnaån)  samt  afbördar 

sig  i  Östersjön  genom  den  ansenliga 

Motala-Elf,  genom  hvilken,  så  antages 
det,  mer  vatten  skall  afgå  än  Wettern 
mottager  genom  sina  tillflöden.  På  denna 

grund,  och  då  dertill  beräknas  sjöns  af- 
duustning,  har  man  antagit,  att  den  stora 

sjön  mottager  underjordiska  tillflöden.  Han 
tyckes  också  verkligen  stå  i  sam  band 

med  andra  sjöar  inom  sin  egen  bassin, 
t.  ex.  Unden  och  Örten,  bvilka  likasom 

han    sjelf  plötsligt  vexla  om  från  djupa- 

ste; lugn  till  oroligt  svallande  och  hafva 
hans  klara  vatten  och  ansenliga  djup. 
Dessa  Wetterns  plötsliga  vexlingar  göra 

honom  i  det  hela  till  ett  farligt  farvat- 
ten, och  hans  vatten  är  sä  klart,  att  man 

kan  se  hans  l)otten  på  ett  djup  af  60 
till  70  fot.  Hos  detta  vatten  har  man 

särdeles  anmärkt  tvä  ovanliga  rörelser, 

af  hvilka  den  första  yttrar  sig  med  ström- 
gäng och   svallvåg  mot  storm  och  oväder 

—  ett  phenomen,  som  verkligen  tyckes 
visa  underjordisk  gemenskap  med  något 

annat  vatten,  —  man  har  gissat  pä  Bo- 
densjön, till  och  med  Svarta  Hafvet,  — 

som   blifvit  försatt  i  rörelse  genom  storm, 

—  medan  den  andra  iir  ett  slags  perio- 
dist  stigande  och  fallande  under  hela  år 

till  21  ä  32  tums  höjd,  och  hvilken 
förändring  skall  vara  alldeles  oberoende 

af  våta  och  torra  är.  Derjemte  utmärker 

sig  Wettern  genom  talrika  strömdrag, 
hvirflar,  hägringar,  luftspegliiigar,  med 

hvilka  folkvidskepelsen  haft  mycket  att 

skaffa.  Sjöns  stränder,  vid  hvilka  stä- 
derna Askersund,  Wadstena,  Grenna,  Jön- 

köping och  Hjo,  den  ansenliga  köpingen 

Motala  samt  Carlsborgs  lastning  äro  be- 

lägna, utmärka  sig  genom  sin  roman- 
tiska skönhet.  Af  fisksorter  fångas  här  lax, 

gädda,  aborre,  siklöje,  ål,  röding  m.  fl.  — 
Af  beskrifningar  öfver  denna  sjö  må  näm- 

nas John   Kohnians,  år   1840. 

WexiÖ,  urgammal  stad  i  Småland,  är 

belägen  på  gränsen  mellan  Konga  och 
Kinnevalds  härader,  här  åtskilda  af  den 

s.  k.  Guldsmedsbäcken,  som  flyter  genom 

staden,  på  en  höjd,  som  sluttar  mot 
söder  till  den  lilla  vackra  Wexiösjön,  på 

de  öfriga  tre  sidorna  bekransad  af  Sol- 
berget,  Östrabo  eller  Biskopsbacken  och 

Stagrabacken  samt  Högelid,  vid  56"  52' 
latitud,  12  mil  från  Jönköping,  43^^ 

mil  frän  Stockholm.  wSjelfva  namnet  på 

denna  stad»,  yttrar  en  författare,  »förer 
oss  tillbaka  till  hedendomen.  I  de  gamla 
landslagarna  kallades  Wexiö  Wecsioren, 
ett  namn,  sammansatt  af  Wicce,  som  i 

konung  Edvards  lag  betyder  trollqvinna, 

prestinua,  och  hvaraf  ännu  i  dag  flera 
svenska  ord  härflyta,  såsom  Vicca,  tiden 

mellan  Wicces  upptriidande,  och  Vice, 

visa,  den  sång  Wicce  sjöng,  samt  af  or- 
det eyre,  ör,  strand,  då  hela  namnet 

skulle  betyda  stranden,  der  den  förnäm- 
sta prestinnan  gnf  sina  orakel.»  Vare 

härmed  huru  som   helst,  staden  var  dock 
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redan  i  hetluatidcii  en  liulvudort  för 

gudstjeiisten,  innan  S:t  Sigfrid  gjorde  den 
till  en  sådan  för  christlig  kult.  Detta 

bevisas  bäst  derutaf,  att  S:t  Sigfrid  just 
valde  detta  ställe  till  hufvudstation  för 

sitt  missionsarbete  och  här  grundlade  sin 

dorakyrka.  Redan  år  1191  näranes  en 
biskop  i  Wfxiö  i  en  bulla  af  påfve 
Celestinus  III.  De  första  kända  stads- 

privilegierna  äro  dock  icke  äldre  än  se- 
dan 1342.  Under  vår  medeltid  höllos 

säkert  flera  herredagar  på  dt^nna  då  så 
vigtiga  ort;  men  man  känner  dock  icke 
med  visshet  mer  än  en,  nämligen  1514 

af  Sten  Sture  d.  y.  Ett  märkvärdigt 
landsting  hölls  här  1542,  dä  fullmäktige 

från  hvarje  socken  i  Småland  hit  kallats 

tillsammans  af  Xils  Dacke,  som  på  Krono- 
bergs slott  likt  en  regerande  furste  gaf 

audiens  åt  hertigens  af  Mecklenburg  och 

Romerske  kejsarens  sändebud.  Stadens 

vapen,  tre  afhuggna  hufvudcn,  står  tyd- 
ligt i  saraband  med  S:t  Sigfrids  historia 

och  den  bekanta  berättelsen  om  hans 

tre  systersöners  sorgliga  öde.  Enligt  legen- 
den skulle  S:t  Sigfrid  fått  se  en  engel  i 

drömmen,  som  visat  honom  en  plats  och 

gifvit  honom  befallning  att  der  bygga 

en  kyrka,  och  när  Sigfrid  sedan  fick  se 
en  liknande  plats  i  verkligheten,  lade 

han  der  grundvalen  till  sin  kyrka,  i  hvil- 
ken  han  sedermera  sjelf  blef  begrafven; 
staden  skulle  då  såsom  så  många  andra 

under  medeltiden  hafva  uppkommit  ge- 
nom den  stora  kyrkobyggnaden,  som  under 

lång  tid  fordrade  en  mängd  arbetare  i 

sitt  grannskap,  hvilka  derföre  sjelfva  bo- 
satte sig  deromkring.  Apostelns  graf 

tillika  med  det  storartade  monument,  Olof 

Skölkonung  rest  öfver  honom,  förstördes 

antingen  1276,  då  Erik  Glipping  i  Dan- 
mark härjade  Småland  och  uppbrände 

Wexiö,  eller  dä  staden  följande  året  upp- 
brändes af  konung  Waldemar;  den  åter- 
ställdes dock  snart  i  sitt  fordna  skick. 

Under  katholska  tiden  hade  staden  na- 

turligtvis sitt  Birgitterkloster  och  der- 

jerate  ett  munkkloster  af  Cluniacenser- 
orden.  Af  gammalt  fanils  äfven  ett 

Franciskanerkloster.  Staden  ji-mte  kyrkan 
härjades  af  brand  1516,  äfven  dä  genom 

danska  kriget;  1569  förnyades  under 
fejden  samma  olycka.  Ar  1611  afbrände 
Danskarne  staden  ånyo,  och  åren  1658, 

1690,  1749,  1753  "och  1799  ödelades olika    delar    af    densamma   genom    .stora 

eldsvådor.  Den  17  Februari  1838  lades 

60  af  stadens  bäst  bebyggda  gårdar  i 

aska,  deribland  landshöfdinge-residenset, 
genom  en  brand,  som  varade  18  timmar 
och  gjorde  öfver  700  menniskor  husvilla. 
Den  sista  större  eldsvådan  inträffade  d. 

31  Oktober  1843;  dervid  ödelades  på 
lika  många  timmar  som  föregående  gång 

82  gårdar,  och  1,140  personer  blefvo 
husvilla.  Oaktadt  alla  dessa  svåra  olyckor 
har  staden  dock  alltid  kommit  sig  före 

igen,  och  synnerligen  efter  de  sednaste 
eldsvådorna  har  man  gjort  mycket  för 
densammas  försköning;  bland  annat  har 
den  erhållit  så  breda  gator  som  troligen 

ingen  annan  stad  i  Sverige.  Genom  sitt 

läge  långt  in  i  landet  utan  förbindelse 
med  sjö  har  Wexiö  hindrats  att  blifva 
handelsstad ;  men  det  lilla  samhället  har 

dock  genom  god  samfundsanda  och  för- 
delen af  att  sakna  rivaler  på  närmare 

håll  kunnat  hålla  sig  rätt  väl  uppe  och 

utgör  ännu  en  af  våra  bättre  småstäder. 
Icke  obetydligt  har  härtill  bidragit,  att 

staden  är  så  väl  biskopssäte  som  lands- 
höfdingeresidens  samt  under  århundraden 
egt  en  berömd  högre  lärdomsskola,  den 

af  Odmann  i  hans  »Hogkomster»  med 
så  lifliga  färger  skildrade. 

Wexiö  gamla  domkyrka,  den  enligt 

sägnen  af  S:t  Sigfrid  grundlagda,  ehuru 

sedermera  af  sten  uppförda,  förstördes 

den  29  Maj  1740,  då  åskeld  antände 
det  235  fot  höga  tornet  och  inom  några 

tiramar  ödelade  den  gamla  kathedralen 

med  alla  dess  prydnader  och  forntida 
minnen.  Den  nya  domkyrkan,  egentligen 

uppkommen  genom  en  iståndsättning  af 
den  gamlas  ruiner,  fulländad  1755^  var 

en  byggnad,  som  ingalunda  gjorde  skäl 

för  namnet  kathedral.  »Något  efter  kyr- 
kans nämnda  iståndsättning»,  yttrar  en 

kompetent  konstdomare,  »lärer  hennes 

dörröppning  å  tornets  vestra  sida  blifvit 

utvidgad  och  ombyggd,  hvilken  nu  lik- 
nar snarare  en  inkörsport  till  en  herr- 

gård i  modern  stil  än  en  hufvudingång 

till  en  uråldrig  kathedral.  Tornets  be- 
täckning vittnar  på  det  ögonskenligaste 

om  sednare  tiders  totala  oförmåga  att 

finna  det  passande,  då  fråga  är  om  me- 
deltidskyrkors iståndsättning.»  Numera 

restaurerad  af  professor  Brunius,  håller 
hon  160  fot  i  längd  och  103  i  bredd. 
Bland  andra  märkvärdigheter,  som  här 
förvaras,  namnes  en  stor  hästsko,  hvilken 
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Odens  Sleipner  skall  hafva  tappat,  då 
Asaguden  flydde  för  ljudet  af  den  första 

bönekloekaii  i  S:t  Sigfrids  tempel.  Un- 
der tornet  befinnes  stiftsbibliotlieket  om 

14,000  band  samt  ett  myntkabinett  i 

en  med  Linnés  byst  prydd  lokal.  — 
Landshöfdinge-residtnsct  är  ett  ganska 
stort  stenhus,  uppfördt  under  de  sednare 

åren.  Biskopsgården,  det  s  k.  Ostrabo, 
strax  utaniör  staden,  se  denna  artikel. 

Rådhuset,  ett  två  våningars  stenhus  på 

södra  sidan  af  torget  midt  emot  residens- 
huset, skol- ocli  gymnasiihusen  äro  gamla 

stenhus.  Cell/ängelset  färdigbyggdes  år 

1848.  Utom  det  högre  elementarläro- 
verket, som  i  sednare  tider  efterträdt 

den  gamla  kathedralskolan,  gymnasiet  och 

trivialskolan,  och  som  eger  ett  icke  obe- 

tydligt bibliothek,  en  mindre  mynt-  och 
en  naturaliesamling,  har  staden  di;ii  s.  k. 

Sjögrenska  fattigskolan,  stiftad  1814  af 

domprosten  derstädes  H.  Sjögren  och  lör- 
enad  med  en  slöjdskola  för  flickor;  Jo- 
sephinas  riiddningsanstalt  för  vanvårdade 
barn  afser  hela  länet  och  eger  ett  årligt 

understöd  af  länets  sparbank  samt  stifta- 
des hufvudsakligen  genom  landshöfdingen 

grefve  C.  Mörners  och  lagmannen  frih. 
C.  A.  von  Otters  nitiska  försorg.  Redan 

år  1;}18  namnes  här  ett  Helgeands-hus; 
denna  inrättning  förvandlades  i  I8:de 
århundradet  till  en  asyl  för  sinnessvaga 

och  flyttades  från  sin  plats  i  närheten 

af  domkyrkan  till  en  sund  och  vacker 

lokal  '/g  mil  s.  o.  irån  staden.  Detta 
hospital  nedbrann  1824,  men  inreddes 
bättre  vid  återuppbyggandet,  så  att  det 
innehåller  4  stora  salar,  4  smärre  rum 
och  16  celler.  Länets  lazarett  anlades 

1767.  Telegrafstation,  postkontor  m.  m., 
som  numer  äro  nödvändiga  iör  hvarje 
icke  alltför  litet  stadssamhälle.  Här  har 

sedan  1814  landtbrukssällskapet  samlats 

2:ne  gånger  om  året.  Staden  har  äfven 

jernvägs-kommunikation,  sedan  ett  bolag 
med  ett  statsunderstöd  af  434,000  rdr 

anlagt  sådan  1,7  mil  till  Alfvesta  station 
å  södra  stambanan;  stationshuset  ligger 
vid  stadens  södra  sida  midtfur  ändan  af 

Kringelgatan.  En  enskild  scdelutgifvande 
bank  har  i  år  (1866)  blifvit  inrättad. 

Staden  Wexiö  har  23  handlande  och  eger 

ett  jordområde  af  1,787  tid  25,6  kpl.,  hvar- 
af  stadsplanen  utgör  41  tid  10,7  kpl.,  samt 
177  h\js  och  tomter,  taxerade  till  1,688,542 
rdr  rrat.    Handtverkarues  antal  var  1854 

9(^;  dessutom  idkade  69  personer  handt- 
verk  såsom  lörsörJMingsnicdcl ;  l864funnos 
91  fabriks- och  handtverksidkare  med  148 

gesäller,  lärlinirar  och  andra  arbetare  samt 

icke  mindre  än  141  sjelliörsörjare.  Bland 
fabriker  förtjena  nämnas  Wahlqvists  stora 
klädesfabrik,  der  år  1862  tillverkades 

126,038  fot  kläde,  672  flltar,  och  en 

vagnfabrik.  Vid  industri-expositionen  år 

1866  hade  man  prof  hiirifrån  på  flera  blom- 
mor, deribland  ett  träd  med  blommande 

centifolier,  äfven  å  mylls-ärder  och  hand- 
smidd  ekspik.  —  Folkmängden  steg  1758 
till  1,067  personer,  180Ö  till  1,188,  1850 
till  2,540  samt  år  1864  till  3,574,  men  år 

1865  till   3,463. 

Wexiö  landsförsamling  i  Kronobergs 

län,  är  belägen  omkring  .staden  Wexiö  och 
derföre  delad  mellan  två  härader,  Konga 

och  Kinnevald,  så  att  IOV12  ™^'  ̂ °'''* 
till  det  förra  och  22%  till  det  sednare. 

Konga-delen  begränsas  i  nordost  af  (iårds- 

by,  i  öster  af  Hemnresjö,  i  söder  af  Teg- 
naby,  i  sydvest  af  Hospitalsjön;  Kinne- 
valdsdelen  åter  i  norr  och  nordvest  af 

Helgasjöii  och  Ojaby,  i  sydvest  och  söder 

af  Bergunda-  och  Wcxiösjöarna.dereraellan 
stötande  intill  Däningelandaoch  Bergunda. 

I  östra  (KoMga-)  deleti  finna  vi  Wexiö 
hospital,  biskopsgården  Ostrabo  på  östra 

sluttningen  af  Gelboberg,  det  vackra  landt- 
stället  Kampen,  byarna  Hollstorp  och 
Skir,  från  hvilken  sistnämnda  den  vidt 

utgrenade  Collianderska  slägten  utgått. 

I  socknens  vestra  del  anmärka  vi  dora- 

prostgården Bäckarslöf,  en  utjord  ora 
3  mtl,  genom  kongl.  bref  af  1639  och 
1648  lagd  under  Wexiö  stad,  sä  att  alla 

hus-  och  tomtegare  i  staden  hafva  del  i 

denna  donation,  som  af  ålder  varit  betes- 
mark, men  sedan  1815  börjat  uppodlas; 

på  egorna  finnas  bok  och  ek,  dock  ej 
mycket.  Solberget  vid  Hof,  norr  om 
staden,  uppgifves  af  sägnen  såsom  en 

gammal  ättestupa;  den  kallas  »Döds- 
springet».  Missdådare  störtades  äfven  ut- 

för klippan;  också  återfinner  man  sägnen 
om  en  nedrullad  spiktunna,  påminnande 
ora  liten  Karins  visa.  De  träd,  som 

växa  nedanför,  hafva  uppvuxit  ur  de  ned- 
störtades hjertan.  Pä  samma  berg  tinnes 

en  offerkälla.  Kronobergs  kungsgård  i 

norr  vid  stranden  af  Helgasjö;  Evedal 
eller  Kronobergs  helsobrunn,  upptagen  år 

1705,  belägen  i  en  särdeles  vacker  trakt 
vid  Helgasjö;   Helgevänna  vid  Helgasjöns 
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utlopp,  med  ett  pittoreskt  läge;  här  an- 
lade Gustaf  III  ett  krono-bränneri,  7m/- 

van,  ett  täckt  laiultstäile  nära  sjön  Trom- 
men,  någon  tid  bi.-bodt  af  Tegnér,  bestod 
före  år  1819  endast  af  mossiga  ängar; 
Telestad,  1  ratl  säteri  söder  om  Wexiö 

vid  Hospitalsjöns  strand.  Vid  Araby  tin- 
nes en  gaiumal  helig  ofTerkälla,  Leve- 

källau,  nu  kallad  Silfverkällan.  —  Inbyg- 
garues  antal,  som  1805  steg  till  1,034, 
hade  1830  vuxit  till  1,340,  är  1850  till 
1,559  och  uppgick  1864  till  c:a  1,860 
personer. 

Wexiö  lån,  se  Kronobergs  län. 
Wexiö  stift,  det  6:te  bland  Sveriges 

stift,  omfattar  hela  Kronobergs  län,  med 
undantag  af  sydöstligaste  hörnet  af  Konga 
härad,  hvilken  trakt,  kallad  Käral)öket 

och  omfattande  I8V2  ™^''  tillhör  Wisse- 
tjerda  församling  af  Kalmar  stift,  samt 
6  härader  af  Jönköpings  län,  nämligen 
Tveta,  Wista,  Östra,  Westra,  Östbo  och 
Westbo.  Arealen  af  hela  stiftet  beräk- 

nas utgöra  omkring  3,800,000  tid  eller 
166  qvadratmil.  Folkiiummern  uppgick 
är  1805  till  179,033,  år  1840  till  234,982 
och  1864  till  303,400  personer.  Stiftet 
indelas  i  12  kontrakter,  iunehällande  90 
pastorat  och  182  församlingar,  hvaraf  4 

stads-  samt  178  landsförsamlingar.  Läro- 
verken bestä  af  Wexiö  och  Jönköpings 

högre  Elementar-läroverk  samt  Grenna 
pedagogi.  I  afseeude  på  folkundervis- 

ningen må  nämnas,  att  år  1862  voro 
torsamlingarne  fördelade  i  162  skoldi- 

strikt, i  det  2  distrikt  omlattade  hvart- 
dera  tre  och  24  distrikt  hvartdera  två 

församlingar.  Vid  samma  tid  uppgafs 
antalet  folkskollärare  till  179,  hvaraf  169 
voro  examinerade;  de  flesta  folkskolorna 
äro  flyttande;  254  smäskolorfiiinas.  44,000 
liaru  voro  inom  skolåldern,  så  att  240 

barn  och  1,550  personers  folkmängd  kom- 
mer på  hvarje  folkskola.  Sockenbiblio- 

tbek  funnos  till  ett  antal  af  45.  Stiftets 

Bibelsällskap,  upprättadt  1817,  har  sina 
sammankomster  i  Wexiö.  Denna  stif- 

telse gaf  impuls  till  grundläggande  af  de 
smärre  bibelsamfundcn  inom  Vissa  för- 
samlingar. 

Di;n  första  biskopen  härstädes  skall  na- 
turligtvis hafva  varit  S:t  Sigfrid;  men 

stiftets  historia  kan  dock  ej  anses  börja 
förrän  i  det  följande  århundradet.  Vi 
finna  då  Småland  (inberäknadt  Kalmarna 

fogathi    och    Öland)    lyda    under   Linkö- 

pings biskopsstol;  men  föreningen  var 
(lock  så  löslig,  att  Wärend  år  1160  kunde 
välja  sig  en  egen  biskop,  och  sedan  den 
tiden  är  biskopsserien  i  Wexiö  oafbruten. 

Ar  1191  namnes  först  i  en  påflig  bulla  ^ 
Wexiö  stift.  Bland  dess  biskopar  vilja 
vi  närana  endast  Nils  Ragvaldsson  Lilja, 

som  på  mötet  i  Basel  1434  gjorde  Sve- 
rige heder,  författade  en  »härlig  oration 

om  Svea  och  Göta  rikens  samt  thess 

konungs  stormächtighet  och  Bedreffni, 
tryckt  på  Wisingsborg  1677;  bilade  en 
»högvigtig  stridighet»  mellan  konungen 
af  Frankrike  och  hertigen  af  Burgund; 
blef  sedan  erkebiskop  och  byggde  Alma- 
restäket.  Ingemar  Pedersson  (Stjernsköld 

eller  Lilje),  bekant  för  sin  fosterlands- 
kärlek och  hängilvenhet  åt  Gustaf  L 

Ännu  under  denna  konungs  tid  omfat- 
tade Wexiö  stift  endast  Wärend;  men 

år  1 555  förökades  det  med  Östbo,  Westbo 

och  Sunnerbo,  emedan  »tillsyningsman- 
nen»  i  Linköping  icke  var  »väl  lägligit 

att  söke,  lare  och  wnderwijse»  dei*ötädes, 
och  år  1569,  då  Nils  Knutsson  Wexio- 
nensis  var  biskop,  utsträcktes  stiftet  »öf- 
ver  hela  Tiohärads  lagsaga  samt  Möre 
och  Öland.»  Såsom  en  märkvärdighet 
om  denna  biskop  må  anföras,  att  det  var 
han,  som  invigde  Laurentius  Petri  Gothus 
till  erkebiskop,  från  hvilken  beuedictio 
episcopalis  sedan  härstammar  i  vår  kyrka. 
Andreas  Laureutii  Bureus  var  son  af 

Lars  Olofsson  Björnram  och  blef  sedan 
erkebiskop.  Ar  1583  förminskades  Wexiö 
stift  till  endast  Tiohärad,  då  ̂   Kalmar 
åter  lades  under  Linköping.  Ar  1607 
ökades  stiftet  med  Tveta  och  Wista  hä- 

rader, hvarefter  det  allt  hittills  bibehållit 
detta  omfång.  Vid  denna  tid  var  den 
välbekante  Petrus  Jon»  Angermannus 
biskop.  Sam.  Viraenius  från  Kalmar  län 
blef  som  student  relegerad  frän  Uppsala 

genom  kongl.  dom,  studerade  serlan  i 
Tyskland,  blef  kort  efter  sin  hemkomst 
derifrån  kgl.  öfverhofpredikant  och  kom 
i  stor  gunst  hos  konung  Carl  XI;  blef 

biskop  i  Wexiö  1688  och  uträttade  myc- 
ket för  sitt  presterskaps  fromma.  Biskop 

O.  Wallqvist,  död  1800,  hörde  någon 
tid  till  den  krans  af  ofrälse  snillen,  hvar- 
med  Gustaf  111  omgaf  sig,  och  beredde 
slutligen  denna  konung  till  döden;  han 
gjorde  mycket  för  folkupplysningen  och 
den  högre  undervisningen.  Såsom  riks- 

dagsman och  i  andra  offentliga  värf  gjorde 
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han  sig  känd  för  djupt  allvar  och  man- 

lig kraft.  Blaiid  tilJ  stiftsstyrelsen  hö- 
rande personer  må  vi  slutligen  nämna 

den  store  latinaren  Håkan  Sjögren,  bisko- 
parne Esaias  Tegnér  och  Chr.  Is.  Heurlin, 

tillräckligt  kända  att  här  endast  behöfva 
nämnas.  —  Kontrakten  äro: 

Kinuevalds  raed  12  församl.,  7  pastorater. 
Allbo  »15       »  8  » 

Sunnerbo        »    23        »        1 1  >> 

Konga  »14       »         7         » 
Norrvidinge   »      7        »  3  » 

Uppvidinge    »12       »  7  » 
Tveta  »17       »        10         » 

Östbo  »14        »  6  » 
Westbo  »27       «        12         » 
Westra  »19        »  7  » 

Östra  »     19        »  9  » 
Wista  »       4        »  4  » 

(Se  vidare  tabellerna  till  Jönköpings,  Kal- 
mar och   Kronobergs   län). 

Wi,  Norra-  och  Tirserum,  pastorat 
under  Ydrr  kontrakt  af  Linköpings  stift, 
vexelvis  konsistorielt  och  patronelt  till 

egaren  af  ilibbiiigshof,  med  61 V  4  mtl, 

bebodda  af  2,695  personer;  beläget  6^/4 
mil  från  stiftsstaden.  —  Norra  \Vi,  mo- 

dersocken, belägen  uti  Ydre  härad  af 

Linköpings  län,  midt  pä  dess  östra  gräns, 

6  mil  från  Wimmerby,  vid  sjöu  Söm- 
mens sydöstra  ända,  mellan  Malexanders 

socken  i  norr  på  andra  sidan  om  sjöu 

och  Svinhult  i  söder;  omfattar  med  2"/4 
mils  längd,  iSg  mils  bredd  en  areal  af 
18,468  tid  fast  mark,  0,i7y  qvadratrail 
vatten.  Det  inre  landet  delas  af  mer 

eller  mindre  branta  berg  i  mångfaldiga 

smalare  dalgångar  mellan  höga  och  branta 
eller  mer  utbredda  bergstockar.  Socknens 

jemnaste  bygder  träffas  utefter  Witjärdens 

strand,  den  s.  k.  Asby  udde,  från  Rib- 
bingshof  och  vid  Svanavikeu.  Den  högst 

belägna  trakten  anses  vara  kring  Ståug- 
åu.  En  mängd  särskilda  höjder  hafva 

egna  namn,  såsom  Urberget,  Korpaberget, 

Bockshinnsberget,  Gullberget,  Qvigberget, 
KämpekuUabergen  m.  fl.  Af  insjöar  är 

Niärfven  störst,  den  upptager  Bublsjö 
å,  genom  Svartorpssjön  och  Nästången, 

samt  utgjuter  sig  genom  en  djup,  af  berg 

innestängd  dal  i  Wifjärden,  med  vatten- 
fall och  forssar  vid  Kibbingshois  qvaru 

och  vid  utloppet.  De  lägre  trakterna 
hafva  vanligen  till  jordmån  en  mer  eller 

mindre    grund    sand  mylla    med   klapper- 

sten, sandmo  förekommer  kring  gårdarna 

vid  fjärdens  inre  hörn,  svagt  lerblandad 

klapperniylla  på  stranden  af  Asby  udde. 
Åkerjorden,  i  det  hela  mycket  inskränkt, 
är  ej  heller,  å  den  magra  slenbundna 

myllan,  mycket  gifvaude  utan  strängt 
arbete.  Stora  rymder  intagas  af  kärr 

och  mossar.  Skogsmarkerna  äro  till  om- 

fånget betydliga,  men  till  följd  af  oför- 
sigtigt  svedjande  och  annan  vanskötsel 
ej  öfverallt  gifvande.  Hemmantalet  ilr 

33' ,'2  mtl,  deraf  IS"*  j,  skatte,  3  krono, 
17'/8  frålse,  taxerade  till  S13,490  rdr. 
Inbyggarnes  antal  år  1850:  1,064,  upp- 

gick 1865  till  c:a  1,150.  Näringar  äro: 

åkerbruk,  oftast  med  tre  gärden,  ett  för 

råg,  ett  för  vårsäd,  ett  för  trade,  det 

hela  med  en  afkastning,  ungefär  motsva- 
rande det  egna  I)ehofvet;  ängsbruk,  mi^å 

betydlig  boskapsskötsel  och  produktion 
af  ost  och  smör,  som  afsättes  i  Norr- 

köping eller  vid  marknaden  å  Osterbo 

mo  i  Sunds  socken;  skogsbrtik,  tillverk- 

ning af  beck,  tjära,  träkärl,  takspån,  hvar- 
till  komma  väfnader,  tiske  och  jagt,  slöjd 
och    handtverk. 

Socknen,  hvars  namn  härledes  af  flera 

språkiorsLarc  från  gamla  ordet  Wi,  helig, 

hvilket  bekräftas  genom  de  kyrkan  oui- 
gifvande  åldriga  minnesmärkena,  och  ge- 

nom tillägget  af  Norra  skiljd  från  Södra 
Wi  uti  Kalnijir  län,  har  af  ålder  med 

Tirserum  varit  konsistorielt  pastorat,  blef 

genom  kongl.  resolution  af  d.  18  Juni 

1689  patronelt  för  generyl-major  A.  v. 
Schaar,  men  icke  desto  mindre  och  utan 

afseeude  på  konsistorii,  iörsamlingarnas 

och  patronens  rätt  förklaradt  d.  16  Aug. 

1693  för  regalt.  Men  vid  tillsättningen 

1712  gaf  konungen  sin  önskan  tillkänna, 
att  en  för  fienden  flyktig  prestman  skulle 
interirasvis  blifva  med  denna  lägenhet 

försörjd,  h vårföre  ock  L.  Lindblom,  som 

befann  sig  i  sådan  belägenhet,  blef  ut- 
sedd af  von  Schaars  tnka,  som  dä  vå- 
gade åberopa  sin  patronatsrätt,  och  år 

1779  fastställdes,  att  båda  församlingarne 

borde  skiftevis  med  patronus  välja  pastor. 

Af  kyrkoherdar  må  vidare  nämnas  den 
först  kända,  Ako  eller  Ake,  skiljd  frän 

erabetet,  samt  Sven  på  1390-takt;  den 
år  1544  för  delaktighet  i  Dackeupp- 
roret  al  rättade  Andreas  Petrus;  Nico- 
laus  Svenonis  Scheppprus,  1626,  död 

1653,    som    upprättade    den    äldsta    nu 
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betintliga  kyrkobokeii,  i  livilken  de  för- 
sta dödsaiiteckni?igariie  äro  författade  på 

latin ;  han  var  ock  nitisk  för  bevarandet 
af  prcstgårdens  egor.  Efterträdaren,  mag. 
Petrus  J.  Refttlius,  var  ordningsam  i 
erabetet.  driftig  i  hushållningen,  om- 

byggde prestgårdeu,  flyttade  dess  ladu- 
gård och  ökade  åkern.  Mag.  B.  Durjtus 

år  1690;  Laurentius  Olavi  Lindblom  är 
redan  omnämnd;  men  äfven  hans  maka 

förtjenar  ihogkommas;  hon  var  en  väl- 
signad och  i  allo  rättskaffens  maka  och 

mor,  lefde  12  år  som  enka  på  deras 

frälse-egendom  Linderyd  i  Tirserums  soc- 
ken; I>ars  Kraft  1764 — 94,  nied  livilken 

icke  många  lära  kunna  jemföras  i  ord- 
ning, drift  och  oegennytta,  var  en  af 

ortens  förmögnaste  pastorer,  ihogkommen 
för  stor  frikostighet  och  omsorg  om 

kyrkan  och  församlingen;  Pehr  Holm- 
berger,  död  1807,  och  Johan  Axel  Alin 
sedan  1858.  Den  förste  adjunkten  var 
Johannes  1593,  den  förste  komministern 
Ericus  Magni  Finelius  1669.  Bland 
klockare  må  nämnas  Ebbe  Klockare  år 

1571;  Nils  Pehrsson,  som  tjente  med 
stort  beröm,  och  dog  i  Akroken  1749. 
Efter  anskaffandet  af  orgel  1734  antogs 
orgelnisten  Petter  Wiströra,  som  dock 

1745  afsattes  för  tjenstefel  genom  då- 
varande patronus  ryttm.  Leijonhjelm  med 

församlingens  begifvande.  Närvarande  or- 
gelnisten Petter  Magnus  ̂   iman  ar  född 

1779,  alltså  87  år  gammal,  och  räknar 

60  tjensteår.  —  Kyrkan,  ännu  icke  hundra 
år  gammal,  har  fått  samma  plats  som 
den  äldre,  helgad  åt  S:t  Laurentius,  vid 
södra  stranden  af  sjön  Sömmen,  på  en 
liten  slätt  mellan  liibbingshof  eller  Wij- 
byn  och  prestgården  med  bördiga  och 

behagliga  omgifningar.  Kyrkans  om- 
byggnad började  1764  och  slutade  med 

tornets  uppförande,  56  alnar  högt,  år 
1774;  invigningen  skedde  d.  1  Jan.  1775, 
och  benämndes  densamma  kon.  Gustaf 

IILs  kyrka;  hon  är  50  alnar  lång,  22'/2 
bred  inom  murarna.  Ribbinghofska  graf- 
choret  är  vidfogadt  den  nya  kyrkan.  Den 
stora  ljuskronan  i  cliorel  med  30  pipor, 
uti  hvilken  Kibbingshof  alltid  underhäl- 

ler julljusen,  skänktes  i  testamente  efter 

general-major  v.  Schaar  Uti  den  rym- 
liga sakristian  är  en  nyligen  inrättad 

eldstad.  Ny  orgel  uppsattes  1793.  — 
Åtskilliga    bruk     vid     gudstjensten    från 

olika  tider  torde  äfven  vara  af  intresse 

och  förtjenta  af  att  antecknas.  Bruket 
att  bygga  små  stallar,  som  nu,  ölver  allt 
illa  underhållna,  vanpryda  kyrkornas  om- 
gifniiig,  härleder  sig  deraf,  att  kyrko- 
tolket  förut  band  sina  hästar  under  öppen 
himmel,  då  ofta  hände,  att  dessa,  så- 

lunda ovårdade,  sleto  sig  lösa.  I  denna 

socken  utgjordes  på  1730-talet  dagsver- 
ken till  Kibbingshof  för  den  plats  de 

iutogo.  Gu  Istjensten.  som  efter  reforma- 
tionen började  tidigt  på  morgonen,  fram- 

flyttades 1831  till  klockan  10.  Liken 
buros  ursprungligen  hela  vägen  från 
sorgehuset,  hvartill  grannhället  var  in- 
deladt  i  vissa  bärarelag  för  att  biträda 

vid  dylika  behof.  På  smala  och  olän- 
diga  skogsstigar,  der  icke  flera  kunde 
framgå  i  bredd,  nyttjades  och  begagnas 
ännu  en  stång,  hvarunder  kistan  hängde 
i  vidjor,  hvadan  ordspråket  att  ligga  på 
bärstång.  Ar  1785  beslöts  här,  att  liken 
skulle  köras,  hvilket  bruk  sedermera  blif- 
vit  mer  allmänt.  Kronans  bruk  vid  bröl- 

lopp,  då  7  tjog  gäster  bjödos  och  en 
tunna  malt  användes  till  öl  för  hvarje 

tjog,  aflades  1770 — 80.  Gåfvopennin- 
uingarne  till  kyrkan,  som  lemnades  till 
klockaren  under  gudstjensten,  afskaffades 
1703  och  aflemnades  i  stället  i  klockare- 

stugan. Under  predikan  vandrade  kyrko- 
\  aktaren,  vanligen  kallad  spögubbe,  käpp- 

gubbe eller  stöt,  väckande  de  sofvande 
med  sin  staf,  som  1784  utbyttes  mot 
en  piska,  som  leranar  i  god  ro  sofvande 
åhörare,  men  förföljer  inkomna  hundar. 
Ar  1704  d.  18  Nov.  beslöts:  «De,  som 
sitta  i  sina  stolar  utan  laga  orsak.  Där 
Evangelium  och  epistelen  sjungas:  Item 
under  Troen  och  te  Deum  laudamus, 
böia  lijka  mot  dem,  som  föröfva  otidigt 

sqvaller  i  kyrkan».  Först  1720  indela- 
des socknen  uti  bestämda  husförhörs- 

eller  s.  k.  läserotar,  lämpade  efter  hem- 
manens belägenhet  och  folkmängd,  på 

hvilka  förut  ingen  ordning  fanns,  så  att 
deu  dittills  varande  uppräkningen  från 
predikstolen  af  hvarje  gård  och  torp, 
hvilkas  åboer  borde  på  angifna  stället 
.»ig  infinna,  kunde  undvikas.  Blott  en 

gång  är  antecknadt,  aft  Ydres  prester- 
skap  fått  lemna  undervisning  åt  person, 
som  från  annan  lära  öfvergått  till  den 
lutherska;  det  skedde  år  1724  med  en 

katholsk   dragon,   bosatt  i  Tidersrum.  — 
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Biskopsvisitationer  ha  hållits  åren  1641, 
1667,  1713,  1726,  1732,  1744,  1768, 
1791,  1833  och  1842,  dervid  invananie 
»visade  si{^  vara  ganska  val  undervisade 

och  gåfvo  färdiga  svar».  —  Barnaunder- 
visningen  bestrides  i  eu  flytttande  tolk- 

skola pa  6  rotar,  sedan  1848,  af  en 
examinerad  lärare  för  245  i  skolåldern 

varande  barn.  Till  en  skola  för  fattiga 
flickor  skänkte  prosten  L.  Borieus  och 
hans  fru  J.  ITolinberger  den  22  Maj 
1832  ett  kapital  al  2,0U0  rdr  rmt,  då 

församlingen  sknlle  uppföra  nödig  bygg- 
nad, som  uraktlåtits,  hvadan  donationen 

f(*renade8  med  öfriga  skolkassan  och 
uppgår  nu  till  5,000  rdr  rmt.  Kyrkans 
kassa  utgjorde  år  1864:  6,683  rdr  och 
den  äldre  fattigkassan  4,592  rdr  50  öre. 

Spannmålsmagasinet  uppstod  1785,  ge- 
nom försäljning  är  1819  af  hopad  ränte- 

spannniäl  uppkom  fattigmagasinskassan, 
som  1862  utgjorde  1,529  rdr.  År  1690 
funnos  13  fattiga,  1691:  18,  1726  blott  5. 
Ar  1860  underhöllos  12  med  ordnad 

stat,  hvarjemte  30  bekommo  extra  un- 
derhåll. Ar  1864  var  hela  antalet  ökadt 

till  52. 

Af  naturhändelser  omtalas  ett  för- 
skräckligt hagel  eller  snarare  regn  af 

stora  isstycken  den  19  Augusti  1691. 
Ar  1696  förorsakade  missväxt  en  an- 

stormning af  fattiga  till  Stockholm,  som 
gaf  anledning  till  tiggareförordningarne 
af  den  30  April  och  3  Dec.  1697  samt 

21  Oct.  1698.  Är_^  1699  förstördes  höst- 
sädet  af  ohyra.  Ar  1727  föll  ovanligt 
hagel.  År  1745  stor  vattenflod  År  1747 
frost  vid  midsommar.  Aren  1778 — 79 
mycket  blid  vinter.  Bland  märkligare 

män  inom  orten  förtjenar  nämnas  härads- 
domaren Axel  Zachrisson  i  Hult,  som 

lelde  pä  1600-talet,  och  om  h vilken  finnes 
antecknadt,  att  han  varit  tankdiger,  ord- 
karg,  myndig  och  med  ett  inflytande  samt 

anseende  såsom  sin  samtids  Torgny.  —  Fru 
Ingeborg  Magnusdotter,  gift  med  jarlen 
Erengisle  Sonesson,  skänkte  den  19  Juni 
1374  en  del  af  torpet  SkurutillN:aWi;  enl. 
kyrkobokeu  har  V.^  deraf,  med  gärdesgård 
och  hage,  blifvit  tillagd  gamla  prestgården 
Norrhamra,  enligt  dom  af  lagläsaren  Lars 
Gringius  1643  och  föreningar  med  egarne 
af  Ribbingshof  den  14  Juni  1683  och 
1  Juli  1686.  En  afskrift  häraf  befinnes 

uti    ydre    häradsrätts    '-ausakning   af  år 
VII. 

1689  om  den  af  egaren  till  sätesgården 

yrkade  patronaL-^rätMgheten.  Kjälemåla, 
skiflevis  skrifvet  Källemala,  Kjäreinala, 

Kjärremäla,  uppgifves  hafva  varit  redan 
af  konung  Johan  III  doneradt  till  pastor 
i  Norra  VVij,  men  med  visshet  vet  man 
att  det  uppläts  den  25  Jan.  1619  af 
kon.  Gustafll  Adolf  ät  kyrkoherden  Magn. 
Caroli  och  att  hemmanet  varit  ständigt 

med  lönen  förenadt  enligt  afskrift  af  do- 
nationsbrcfvet   i   kyrkans   handlingar. 

Största  godset  utgöres  af  säteriet 

Rilbimjshof,  med  underlydande  1  Kaf- 
rabo,  '/^  llöijinöla,  ̂ 1^  Kävtpekulla  med 
(jvarn  och  såg.  Stora  och  Lilla  Rödja, 

iVg  ™tl.  Sjöviken,  1  mtl  säteri,  alla 
frälse.  —  Vidare  märkas:  säteriet  ASva?2a; 

Prestgården,  2  mtl. —  Olstorp,  1  frälse, — 
Stora  Lodlmlt,  '/.j  skatte.  Lilla  Lod- 
Jndt,  V4  frälse;  de  två  sednare  äro  visst 
det  Liihaliolt,  hvaraf  Ehrengisle  Platos 

dotter  Catharina  gaf  lialfparten  till  Sken- 
ni  nge  kloster  vid  sitt  inträdande  der- 
slädes  1332.  —  Njer/vehult,  1  skatte; 

Siggemåla,  '/o  frälse;  Prohbarp,  ̂  j^  skatte; 
Sjöhult,  '/■>  irälse,  Stje7'neberg,  ̂ '2  ̂^^^^^> 
äro  hemman,  som  till  större  delen  egas 

af  allmoge.  —  Svarstorp  såldes  jemte 
andra  gårdar  i  Ydre  d.  19  Febr.  1384 

af  Lafrén  Pliilipsson  och  Ingrid  Jons- 
dotter till  drotset  Bo  Jonsson.  Gallebo 

skänktes  1491  den  2  Juni  af  Magnus 
Philipsson  Bonde  af  vapen  till  Linköpings 

dorakyrka.  —  Adress:  Kisa. 
Wi,  Södra-  och  Djursdala,  konsisto  • 

rielt  pastorat  af  l:sta  klassen  under  Tu- 
naläns  och  Sevedes  kontrakt  af  Linköpings 

stift,  8'/2  mil  från  Linköping,  med  62j-A 
mantal  och  en  folkmängd  af  4,430.  — 
Södra  Wi,  socken  uti  Sevedes  härad 
och  Kalmar  län,  7  mil  från  Westervik, 
1  mil  n.  u.  v.  från  Wiramerby,  gränsar 
i  norr  till  Horns  socken  af  Kinda  härad 

och  Linköpings  län,  i  öster  till  Djurs- 
dala och  VViramerby  landsförsamling,  i 

söder  till  Pelarne  och  llumskulla,  till 
hvilken  sednares  del  inom  Ydre  härad 

af  Östergötland  det  gränsar  i  .sydvest. 
Socknen  omfattar,  på  3%  mils  längd, 

2%  mils  bredd,  en  areal  af  47,234  tid 

fast  mark,  fördelade  på  45 '/g  mtl,  deraf 
19.\^  skatte,  2%  krono,  23  frälse,  dess- 

utom upptaga  sjöar  och  vattendrag  0,197 
qvadratrail.  Pastoratet  är  uppfyldt  med 
strömmar,    sjöar,   kärr  och  mossar  samt 42 
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skogbevuxna  berg;  jordmånen  är  i  all- 
mänhet klapperaktig,  mycket  stenig,  be- 

star i  däiderna  af  raullblandad  lera  eller 

sand.  På  skog  är  ringa  tillgång.  All 
fast  egendom  taxerades  år  1863  till 
1.695,841  rdr  rmt,  hvaraf  10,000  rdr 

för  egendom  tillhörig  staten.  Folkmäng- 
var  år  1805:  2.051  och  1864:  3.258 

personer.  —  Kyrkan  invigdes  1755  med 
namnet  Adolf  Fredrik.  Kyrkoherde-bost. 
1  mtl  Sund,  är  beläget  midt  emellan 
kyrkorna;  af  ett  gammalt  bref  finner 
man,  att  en  äng,  Lilluäset,  och  en  ö, 
Prestö,  samt  2:ne  små  lyckor  blifvit  vid 
Digerdöden  skänkta  till  prestgården.  — 
Barnaundervisningen  bestrides  af  en  exa- 

minerad och  en  oexaniinerad  lärare  uti 

en  fast  skola,  sedan  1847,  och  en  flyt- 
tande skola  på  3  rotar,  sedan  år  1851: 

skolbarnens  antal  var  1861:  126;  soc- 
kenbibliothek  tinnes.  På  ett  kort  afstånd, 

söder  om  kyrkan,  är  en  helsobrunn  på 
Södra  Wi  bys  egor,  i  en  vacker  trakt,  upp- 

täckt år  1759  af  prosten  Arendt  Grape. 
Vattnet  rinner  genom  hårda  stenen,  eger 
ungefär  samma  egenskap  med  Medevi 
och  har  visat  sig  såsom  botemedel  mot 
hysteriska  plåiror,  modersjuka  samt  ma- 

skar m.  m.  Otver  källådran  är  bygdt 
ett  hus,  med  Hoppets  bild  öfverst  på 
taket.  Antalet  brunnsgäster  uppgår  ofta 
till  330.  Några  versar,  författade  af  en 
brunnsgäst  här,  tillåta  vi  oss  äfven  in- 
rymma: 

Vår  lielsas  GudI  Ditt  lof  och  ära 
Ar  ändamålet  nf  Din   verk; 
Men  att  vi  det  noä  se  och   lära. 
Du  oss  med   nåd  och  anda  stärk! 

Vi  se  Din  allmakt  siir  utbreda. 
Att  vittna  om   Din  allvishet; 
Ack  värdes,  rnilde  Gud,  oss  leda, 
Att  Kvar  och  en  Dig  vörda  vet! 
Vi  se,  ur  klippans  härda  yta. 
Ett  helsovatten   för  var   kropp, 
Vår  säilhets  Klippa!  ock  lät  flyta 
Din  nåd  i  oss  till  säkert  hopp, 
Du  Lifsens  Brunn  och  Nådens  Källa! 

Som  för  var  skuld  hvar  åder  tömt, 
Lät  vara  suckar  hos  Di;i  gälla, 
Anse  var  svajrhet  mildt  och  ömt, 
Gif  vattnet  styrka  för  de  sjuka. 
Som  fordom   vid   Belhesda  damm  ;^ 
Välsigna  oss,    som  det  nu  bruka 
Och  sänd   Din  ängel   tör  oss  fram, 
Som   vattnet  rör,  att  det   kan   bota 

Den   krankhet,   kroppen  i  sig  bär; 
Men,  milde  Jesu!  Sjelf  utrota 
Det  onda,  som  i  sjliicii  är, 
O,  allmakts  Gud!  se  ock  i  näde 

Till  oss,  som  söka  helsan  här. 

Att  våra  hus  ifrån  all   våda, 

Och  vårdnad   af  Dig  skyddadt  är! 
Så  skole   vi   Din   nåd  berömma; 

Ty   Din  är  äran,  Store  GudI 
Styr!  lär  oss!  att   vi  aldrig  glömma. 
Att  vörda  Dig 'c    c»* och  Dina  bud. 

Vid  foten  af  den  höjd,  der  kyrkan 
är  belägen,  i  kyrkobyn,  som  ännu  1667 
kallades  med  socknens  fordna  namn  Wibo, 

ligger  en  stor  fyrkantig  slättmark,  5 
stenkast  lång  och  1  stenkast  bred,  inom 
hvilken  förekomma  en  mängd  jättegrifter 
eller  högar  efter  något  fältslag,  som  här 
stått;  vid  gamla  kyrkans  nedtagande  har 
man  äfvenledes  funnit  silfverpjeser  och 
en  ring  af  guld;  dessa  fornlemningar  i 
sammanhang  med  ortnamnen  Wi,  som 

på  gamla  språket  betyder  helig,  och 
kungsgården  Wagelhem  eller  Waleshem, 

samt  närheten  af  Wennebjörke  och  Bir- 
kanäs  låta  en  ana  till  ställets  fordna 

ryktbarhet.  En  i  fyrkant  uppkastad  jord- 
vall, oragifven  af  en  graf,  vittnar  om 

ett  forntida  fäste.  Af  sjön  Krön,  dervid 

kyrkan  ligger,  har  kyrkoherden  Winner- 
stadii  barn  tagit  namnet  Krönstrand, 
som  i  tidens  längd  blifvit  Kronstrand. 
En  dotter  till  kyrkoherden  Kronstrand 
härstädes  blef  gift  med  Christer  Nyraan, 

som  tjente  sig  upp  från  soldat  till  kap- 
ten, blef  adlad  under  namnet  Nyberg, 

för  sina  vackra  prof  på  trohet  och  red- 
lighet under  1G7()  års  danska  krig,  I 

nämnda  sjö  fångades  i  är  (1866)  en  elg. 
På  hemmanet  Fläka  bodde  en  af  Däckens 

anhängare,  vid  namn  Sven,  hos  hvilken 

Däcken  uppehöll  sig  medan  han  åter- 
ställdes från  sitt  erhållna  sår.  Om  Ivars 

udde,  se  detta  ord.  Märkligaste  gården 

är  säteriet  ÅUmlt;  —  Älö  (Alö),  '/o  i^itl 
frälse,  är  bättre  i)ebygdt;  —  '/2  mantal 
Hörnebo,  fanjunkare-bost.;  —  Fogelhems 

by,  deraf  1  frälse,  'o  skatte,  med  tegel- 
bruk, såg  och  mjölqvarn,  '/o  "fitl  läns- 

mans-bost.;  —  Mariedals  och  Bråneholms 

pappersbruk;  å  Söderholms  lägenhet  fin- 
nes oljeslageri  och  kiraröksbruk;  byar  äro 

vidare  Bo/all  med  såg;  Nä/stad,  Mjö- 
hult,  Mjösjöhidt,  Källemåla,  Mossnus, 
Slisshidt,  Skärstad,  Skäfshult,  Ramsefall, 

Södra  Wi,  Wennebjurka  och  Örsåsa.  — 
Adress:   Wimmerby. 

Wia,  tre  mtl  krono-säteri  i  Askers 
socken  och  härad  af  Örebro  län,  chefs- 

boställe vid  Nerikes  regemente,  men  icke 

bebygdt  för  ståndspersoner,  utan  utarren- 
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deradt  till  bönder  i  flera  brukningsdelar. 
Taxeringsvärdet  var  år  1864:  60,000 

rdr  rmt.  —  Åkerjorden  är  god,  men 
något  stenig,  ängsmarken  är  vidsträckt 
i  den  vattensjuka  Qvismaredaien,  skogeu 
är  obetydlig. 

Wiad,  tvä  mtl  frälse  uti  Grödiiige 
socken  af  Svartlösa  härad  och  Stockholms 

län,  med  sågqvarn  för  7  blad.  —  Wiad 
förekommer  säsom  köpt  frän  kronan  af 
Peder  Spärra  och  1817  tillhörande  kapt. 
G.  Wattrang,  egdes  1866  jemte  6  mtl 

frälse  i  samma  socken  och  '/,o  mantal 
i  Sorunda  af  herr  Chr.  von  llomeijor; 

egendomens  taxeringsvärde  sistn.  är  var 
161,500  rdr  rmt. 

Wiared,  by  uti  Torpa  socken  af  We- 
dens  härad  och  Elfsborgs  län,  belägen 
'/.>  mil  frän  staden  Boras,  utmed  lands- 

vägen åt  Göteborg;  '/._>  mtl  skatte-rusth., 
'o  mtl  skatte,  1  mtl  frälse,  med  12 
brukare,  30  hushåll;  ä  Wiareds  utmark 

är  en  uppodling  gjord  af  fabrikör  Ph. 

Langlet,  kallad  Philipslund,  som  är  för- 
sedd med  vacker  manbyggnad  af  trä  och 

god  trädgård. 

Wiaredssjön,  nära  %  mil  lAng  och 
V4  niil  bred,  ligger  till  större  delen  inom 
Wedens,  men  gär  med  sin  vestra  vik  in 
uti  Bollebygds  härad  af  Elfsborgs  län. 

Wibberbo  eller  Tf  ibberboda,  byar  uti 
Söderbärkes  och  Hedemora  socknar  af 

St.  Kopparbergs  län,  hvaraf  förstnämnda 

med  12  åboer  och  186  inbyggare,  sist- 
nämnda med  65  inbyggare.  Ifrån  bergs- 
mannen Peter  Svensson  i  Wibberboda 

härstammar  adliga  ätten  Stjernhöök; 
närande  bergsman  var  ock  eu  bland  de 
första,  hvilken  gaf  sig  under  Gustaf  Wasa 

och  tillförde  befriaren  5,000  man,  seg- 
rade 1521  vid  Brunbäck,  stridda  1527 

mot  Daljunkaren  m.   m. 

Wibla,  ett  mtl  frälse-säteri  uti  Jer- 
fälla  socken  af  Stockholms  län,  eges  un- 

der Jacobsberg,  se  den  art.,  der  att  tryck- 
fel finnes,  som  vi  tillåta  oss  här  rätta, 

nemligen  Nibla  till   Wibla. 

Wible,  egendom  pä  Gotland  i  Wester- 
hejde  socken  af  Gotlands  Södra  härad 

och  domsaga,  är  belägen  vid  vestra  lands- 

vägen, '/o  ™i'  söder  om  W^isby  och  om- 
kring '/g  mil  från  Östersjön,  dit  egorua 

sträcka  sig.  Gårdens  namn  m.  m.  ger 

anleduing  förmoda,    att  deu  fordom  ut- 

gjort en  del  af  Wisborgs  slotts  egoom- 
räde;  en  del  af  åbyggnaderna,  hvar- 
ibland  den  s.  k.  stensalen,  med  dörrposter 
och  fönsternichei  af  huggen  sten  och 

trädgårdsflygelii,  med  fönster  i  rundbågs- 
stil,  vittna  om  hög  ålder.  Den  äldsta 
kända  urkund  rörande  denna  egendom, 
är  ett  gäfvobref  af  den  20  Okt.  1648, 
utfärdadt  af  Ache  Hansson  Ulfsparre  till 
Brovichs  och  Jonsbergs,  deri  Wible,  som 
förut  blifvit  inköpt  a(  landsdomaren  Nils 
Matsson.  förärades  till  Margreta  Markus- 

dotter Schröder;  h varefter  först  gården 
och  sedan  derunder  lydande  kalkugn  och 
vattenverk  (då  äfven  sågqvarn)  biifvit  af 
en  Hindrich  Uddesson  och  dess  hustru, 
Lisbetha  Bijlo,  den  7  Mars  1669  och 
21  Febr.  1671,  försålda  till  licentförval- 
taren  Nils  Storrk.  År  1833  dog  här 

öfverste- löjtnant  Axel  Fredrik  v.  Arbin, 
men  huruvida  han  var  egara  är  okändt. 

Gärden  egdes  1857  af  förste  landtmäta- 
ren,  majoren,  R.  S.  och  W.  O.,  A.  A. 
Asplund.  Egendomen  utgöres  af  1  mtl 

skatte  Wible,  förmedladt  till  '/o,  inne- 
hållande 517  tid,  hvaraf  92  tid  åker, 

45  tid  naturlig  äng,  254  tid  odlings- 
och  bättra  hagmark,  beväxt  med  ung 

gran-  och  furuskog,  samt  126  tid  utmark 
och  sämre  beteshagar.  Tomterna,  med 
en  mindre  del  af  inegorna  s.  v.  och  n.  o. 
om  desamma  bestå  af  gröfre  sandmylla 
på  grof  sandbotten;  de  öfriga  inegorna, 

till  omkring  -/g  af  arealen,  af  svartmylla, 
här  och  der  sandblandad,  på  hvit,  fin, 

fuktig  sandbotten  och  till  '/j  af  blandad 
svart-  och  lermylla  på  blandad  lerbottan, 
stundom  mergel.  Utmarken  är  hällbuu- 
den  jord  (kalksten),  med  mellanliggande 

dälder  af  blandad  jord  och  lermylla  (skog- 
beväxta).  Åkerjorden  begagnas  i  cirku- 

lation, ömsom  till  säd  och  ömsom  för 

gräsväxter.  —  Under  hemmanet  lyda: 
4  st.  torp  samt  kalkugn,  tull-vattenmjöl- 
qvarn  med  2  par  stenar  och  valk  med 

2  par  stampar,  hvilka  verk,  belägna  ne- 
danför bergssluttningen,  drifvas  af  en 

genom  Ci^orna  flytande  mindre  bäck.  Till 
gården  hörer  äfven  trädgärd  med  sä  väl 
in-  som  utländska  växter  samt  en  i  sed- 
nare  åren  anlagd  park;  nära  invid  finnes 
en  blott  5  a  6  alnar  djup  brunn,  som 
håller  salt  vatten,  hvilket  ock  omnäranes 
af  archiatern  von  Linné  i  hans  beskrif- 
uins:  öfver  Gotland. 



332 
Wiby. WIbv. 

Wiby,  annex-socken  till  Weta  pa- 
storat, i  Wifalka  härad  af  Liiiköpingfs 

län,  belägen  l'^  mil  frun  Skeuninge, 
omfattar,  med  '  .,  mils  längd  och  '4 
mils  bredd,  en  areal  af  O.äis  qvadratmil 

eller  4,929  tid  på  34'/,  mantal,  hvaraf 
19^  4  skatte,  4  krono  och  10'/.,  frälse, 
med  en  folkmängd  af  1.050  personer. 

Taxeringsvärdet  är  730,750  rdr  rmt.  — 
Socknen  ligger  mellan  2:ne  vattendrag, 
Svartan  och  Lillan,  har  en  jemn  mark 

med  obetydliga  höjningar.  Radande  jord- 
mån är  sandmylla,  äng  och  bete  äro 

knappa;  skog  nästan  ingen.  Kyrkan, 

som  ligger  1^/,  mil  v.  s.  v.  från  Lin- 
köping, har  varit  af  kalksten,  sannolikt 

af  hög  ålder  (kallas  i  gamla  skrifter  Wi- 
bo  Skurasten),  men  till-  och  ombyggdes 
1776 — 77,  har  vackra  porträtter  af  Me- 
lanchtou,  konung  Gustaf  II  Adolf  och 
drottning  Maria  Eleonora.  Socknen  har 

haft  på  1470-talet  och  en  tid  efter  re- 
formatioiten  egna  kyrkoherdar.  Utom 

vanliga  kassor  finnes  en  betydlig  dona- 
tion till  fattiga  barns  uppfostran  af  trum- 

petaren C.  F.  Dahlin.  För  undervisnin- 
gen har  sedan  1847  funnits  fast  skola, 

der  under  året  1862:  40  utaf  61  in- 
skrifna  barn  undervisades  vanligen  på 
en  gång  af  en  examinerad  lärare.  Af 

fornlemniugar  nämnas  runstenar  i  kyrko- 
muren och  flera  andra  på  olika  ställen. 

—  Bland  gärdar  märkas:  Uljeberg,  förr 
Ulja,  som  innehafts  af  flera  adliga  ätter, 
men  1853  såldes  till  en  bonde.  I  byn 

Wiby  är  ̂ J^  ratl  kaplansbohl;  ','.,  mtl 
länsmans-boställe.  —  Luntan,  Skorteby 
och  Mörby  äro  byars-.  Olofstorp,  Klä- 
mestorp,  Rydja  och  Stålarp  hemmans- 
namn.  —  Adress:  Linköping. 

Wiby,  en  socken  i  Grimstens  härad 
af  Örebro  län,  tillika  med  annexet  Tån- 
geråsa  i  Edsbergs  härad,  ett  konsistorielt 
pastorat  af  l:sta  klassen.  Wiby  socken 
sträcker  sig  i  längd  omkring  2  mil  i 
nordost  och  sydvest  och  har  en  bredd 
af  1  mil,  genomskäres  på  längden  af 
stora  landsvägen  från  Westergötland  till 
Örebro  och  numera  i  samma  rigtning  af 
Vestra  Stambanan.  Begränsad  i  norr  af 

Hackvad  och  Edsberg,  i  nordost  af  Har- 
demo,  i  sydost  af  Lerbäck,  i  söder  af 
Snaflunda,  i  vester  af  Bodarne,  i  nordvest 
af  Tångeråsa,  omfattar  denna  socken  en 
areal  af  1,201  qvadratmil    land,  0,og2  d:o 

vatten,  fördelad  på  111  mtl,  af  hvilka 
38%  skatte,  9 V,  krono  och  63%  frälse, 
bebodda  år  1805  af  2,412,  1840  af 
3,069.  1860  af  3,461  och  1864  af 

3,774  personer.  Tax.-värdet  var  år  1864: 
1,971,503  rdr. 

Socknen  genomströmmas  från  sydvest 
mot  nordost  af  Telgeåns  öfre  del,  hvil- 
ken  midt  i  socknen  bildar  Wibysjön{\S& 
fot  öfver  hafvet)  och  på  norra  gränsen 

Skarbysjön.  Den  östra  delen  är  i  all- 
mänhet fruktbar  och  ganska  vacker,  men 

vester  om  VVibysjön  vidtaga  Tivedens 
skogiga  och  träskfylda  utskott,  hvars 
högsta  ås  i  denna  socken  (500  fot)  på 
sin  södra  sluttning  ger  upphof  åt  några 

små  vattendrag,  som  gå  dels  till  Tisa- 
ren,  dels  till  Wettern,  men  mot  norr 
har  branta  afsatser  och  snart  lemnar 

rum  för  en  vidsträckt,  endast  af  låga 
sandåsar  genomskuren  slätt,  i  vester  och 
öster  skogig,  men  i  midten  temligen 

bördig,  med  rådande  jordmån  af  svart- 
mylla. Hufvudnäringen  är  åkerbruk,  bi- 

näringar boskapsskötsel  och  skogsbruk 
samt  rnältning  af  korn  för  afyttrande  i 
städerna  och  bergslagen.  Detta  är  också 
den  enda  socken  i  länet,  der  hågen  för 

trädgårds-  och  blomsterskötsel  i  vidsträck- 
tare mån  spridt  sig  till  allmogen.  Afven 

torde  förtjena  anföras,  att  socknen  har 

sin  egen  hushållsförening  för  förbättrin- 
gar i  jordbruk,  hus-  och  handaslöjder. 

En  sparbank  inrättades  år  1834,  med 
denna  och  angränsande  socknar  till  om- 

råde; dess  fond  utgjorde  år  1863:  35,692 

rdr,  deraf  350  rdrs  grundfond.  För  folk- 
skolan har  församlingen  uppfört  ett  stort 

skolhus,  med  rymlig  och  ändamålsenlig 
skolsal  i  närheten  af  kyrkan.  Genom 
kyrkoherdens  föredöme  och  uppmaningar 

har  allmogen  här  börjat  med  trädgårds- 
anläggningar och  fruktträds  planterande. 

Kyrkan  ligger  vid  Wibysjöns  norra  strand, 
4  mil  från  Örebro;  på  motsatta  stranden 

ligger  Wredstorps  jernvägsstation,  hvar- 
ora  mera  pä  sitt  ställe.  Bland  fornminnen 
nämnas  ättekullar  vid  Odensvi  och  Kungs- 
Wallby  och  en  skans  nära  det  förra 
stället.  I  vestra  delen  af  socknen  ligger 
ett  hemman  med  namnet  Sannstubbe 

och  i  grannskapet  har  sedan  urminnes 
tider  varit  upprest  ett  litet  träblock,  kal- 
ladt  Sannstubben,  hvilket  underhölls  af 

nämnde    gårds    egare.     £n    inskrift    på 
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blocket  upplyste,  att  det  var  rest  till 
minne  af  att  drottninj^  Sanna  på  detta 
ställe  i  skojren  todt  barn.  Minnesmärket 

förstördes  vid  jenivjigens  anlägtrninf^, 
men  lärer  äter  IjJifvit  iståndsatt  at  Ne- 
rikes  fornminiiesförcnins:.  Socknen  jemte 
Hakevads  utjjjorde  en  del  af  hertig  Carls 
(Carl  IX)  (örliining.  —  I  denna  socken 
dog  för  nägra  är  sedan  en  gammal 
krigsbuss,  som  genomlefvat  sä  vexlande 

öden,  att  han  väl  förtjenar  att  här  näm- 
nas. Han  hetto  Karl  Bolander,  var  {öåd 

i  grannsockiHMi  Eodarnt:,  tog*  värfning 
vid  14  års  ålder  som  trosskusk  vid  »fri- 
corpsen  till  lands»,  bevistade  som  sådan 
1788  års  krig  och  fick  i  Göteborg  af 
Gustaf  ni  medalj  för  tapperhet  i  fält. 
Gick  sä  till  Danmark  som  matros  och 

tjenade  der  2  år  och  3  månader  som 
soldat,  ingick  derefter  i  preussisk  tjenst 
och  tjenade  2  år  och  2  månader.  Ar 
1803  tog  han  värfning  i  engelsk  tjenst, 

i  hvilken  han  qvarblef  till  1818,  tjen'st- 
gjorde  därunder  i  Amerika,  Portugal, 
Spanien  och  Westindien.  Såsom  sårad 

erhöll  gubben  pension  från  Chelsea  hospi- 
tal till  sin  död.  —  Bland  gärdar  i  denna 

socken  nämna  vi:  Körtingsberg,  Wärsta, 
Hageberg,  Nalaviberg,  säterier;  Lundby, 
1  mtl,  vid  Wibysjön,  med  en  särdeles 
vacker  trädgård  samt  1  mtl  stora  med 

qvarn,  pastors-boställe;  Frotorp,  7^  ratl, 
kaplansbost.;  Kärr,  1  mtl  kronofogde- 
bost.;  Genstorp,  1  ratl  häradsskrifvare- 
boställe;  Ybby,  1  mtl,  länsmans-l)oställe; 
Odensvi,  Öfre  och  Nedre,  3  mtl  frälse, 
tros  ha  varit  kungsgärd,  likasom  Kungs 
Wallby  by.  Egby,  som  tillhör  llystads 
kyrka,  gafs  1280  af  kon.  Magnus  Ladu- 

lås' broder  Bengt  till  Riseberga  kloster, 
emot  att  kyrkan  erhöll  vederlag.  — 
Adress:   Wredtorps  station. 

Wiby,  socken  uti  Willands  härad 
af  Christianstads  län,  innefattar  tvänne 

byar,  Wiby  på  2',|  mantal  skatte,  V2 
krono,  och  Häslöf  på  3V4  mtl  skatte, 

724  mtl  kyrko-hemman,  1  mtl  ryttm.- 
boställe,  ̂ /g  mtl  krono,  1  Vir,  frälse,  med 
ett  uppskattningsvärde  1863  af  509,866 
rdr,  deraf  21,000  rdr  för  2  tegelbruk, 
bränneri,  qvarn  och  torp;  folkmängd  s.  år 
var  633  pä  174  hushall.  Se  vidare  under 
socknens  nyare   namn,  Gustaf  Adolf. 

Wiby,  ett  frälse-säteri  i  Harbo  soc- 
ken af  Wåla  härad    i   Upplandsdelen  af 
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Wftsterås  län,  beläget  i  en  jemn  trakt 
vid  Harboån,  straxt  söder  om  socken- 

kyrkan, livarifrån  riiknas  47.»  inil  till 

Uppsala,  består  at  2  mtl,  och  underly- 
dande hemman  af  tillsammans  9  mtl. 

Åkerjorden  skall  vara  god,  någorlunda 
äng  och  någon  skog.  Fordom  funnos 

här  jcrnmanufakturverk  och  en  plåthain- 
mare;  nu  mer  höra  hit  tullqvarn.  säg, 
tegelbruk  och  bränneri;  det  hela  taxe- 

rades 1864  till  142,000  rdr  rmt.  — 
Godset  namnes  i  gamla  handlingar  så- 

som tillhörigt  hertig  Adolf  Johan  och 
hans  arfvingar,  kom  derpå  i  utländingars 
ego,  innehades  1772  af  en  Cederl)org, 
sedan  af  ̂ Vester  och  Hirsch.  1864  af 
advokatfiskal  G.   F.   Hörstadins. 

Wiby,  Wibu,  Wigbu,  fordom  kloster, 
se  under  art.  Weunegarn.  (Se  äfven 
Dipl.  Sv.  I,  73,    90.    91.     II,  15,   16.) 

Wiby,  tre  mtl  frälse-säteri  i  Stock- 
holms län,  eges  under  Sollentunaholm, 

till   hvilken   artikel   hänvisas. 

Wiby,  gärd,  se  art.  Östra  Ryds  soc- 
ken  af  Linköpings  län. 

Wiby,  tre  mtl  skatte  uti  Kolbäcks 
socken,  Snäfringe  härad  och  Westeräs  län, 

l^'.,   mil   från   staden   Köping,   tvä  egare. 

Wibyggerå,  fordom  Widbyggerå,  soc- 
ken uti  Norra  Ångermanlands  fögderi 

af  Wester-Norrlands  län,  7  mil  norr  ora 
Hernösand,  vid  hafvet;  areal  239,674 

qvadratref,  fördelad  mellan  36  byar  på 
32  ratl  16,217  seland  skatte,  12  seland 
krono,  i  191  hemmansdelar,  bebodda  af 

2,040  inbyggare.  Mot  hafssidan  inta- 
ges landet  mestadels  af  berg  och  dalar; 

sluttningarne  af  flera  öfverst  kala  berg 
omvexla  med  löfskog,  åkrar,  ängar  och 
byar  med  nedanför  liggande  dalar  och 

små  sjöar.  Lera  är  allmäniiaste  jord- 
arten. Socknen  har  allraänningen  Skuhi- 

skogen,  IV^  mil  lång.  Näringar  äro 
åkerbruk  och  boskapsskötsel,  väfnad  och 
hafsfiske.  —  Socknen  var  tills  år  1835 

annex  till  Nordingrå  pastorat,  men  se- 
dan dess  ett  eget  regalt  pastorat  af  o:dje 

klassen,  hörande  till  Ångermanlands  östra 
kontrakt  af  Hernösands  stift.  Barnun- 

dervisningen bestrides  på  3  stationer  i 
en  flyttande  skola;  skolbarnens  antal  år 

1861  var  283.  Bland  kyrkoherdar  för- 
tjenar ihågkomraas  missionären  och  för- 

fattaren Petrus  Laestadius  död  år  1841. 
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Till  fattiga  prestenkors  underhåll  är  ge- 
nom koiiprl.  bfefvet  af  den  18  Februari 

1653  anslasren  all  behållen  spannmål 
af  socknens  kyrkoherberge;  vid  1860 
års  slut  utgjorde  fonden  105  rdr  23  öre. 
Fornleraningar  utgöras  af  små  ättehögar 
samt  dtt  beryktade  Shileberget,  800  fot 
öfver  hafsviken;  under  brantaste  klippan 
växer  den  eljest  här  sällsynta  oxeln. 
Adliga  ätten  Wallenstråles  stamfader, 
kasli-rådet  Fredrik  U.  Wallin,  var  son- 
soiison  till  krono-länsmannen  och  gäst- 
gifvaren  Nils  Göransson  i  byn  Docksta, 
der  lastageplats  och  välbyggda  gårdar 

finnas.  Största  byar:  Edånger,  34  hus- 
håll, 2  rati,  12,33  sel.  14  pgl.;  Käxed, 

41  hushåll,  1  ratl,  16,25  sel.  10  pgl.; 
Berg,  Sjöland.  Prestbolet,  12  seland, 
kyrkoherdens  boställe.  Gårdsjönäs  by 

begagnar  kyrkorätt  i  Ullånger.  Vid  Dy- 
näs,  Sund,  Sör  Gållsta,  Östmarkum  äro 

sågverk.  —  Adress  Ullånger. 
Wibyggehyttan,  bergsmanshytta,  i 

Thorsåkers  socken  af  Gefleborgs  län ; 

jordegeiidoraen  är  upptagen  till  13  öres- 
land (10  =  1  mtl)  och  har  4  egare, 

2'  .1  under  Hofors  bruk.  Ett  kaptens- 
boställe \Vibyggehyttan  finnes  äfvenledes 

i  samma  socken. 

Wibyholm.  Ett  gammalt  herregods, 

beläget  i  Ardala  socken,  Willåttinge  hä- 
rad af  Södermanland,  numera  fideikom- 

miss till  Säfstaholm.  Egendomen  består 

af  frälse-säteriet  Wibyholm,  .3  ratl;  Ar- 
dala,  1  mtl  frälse-säteri,  Skält)y,  2  mtl 
ladugård,  det  gamla  säteriet  Finsta,  1 
ratl,  med  underlydande  9^^  ratl  frälse, 
4  ratl  skatte,  Sibro  qvarn,  såg,  ålfiske, 
tegelbruk,  kalkugn  ra.  ra.,  inora  sararaa 

socken  samt  3 '/o  ratl  frälse,  1  rusthåll 
och  frälse-räntan  af  ̂ /g  ratl  i  Helgesta, 
1^8  mtl  frälse  i  Ripsa,  tills.  27%  mtl. 
Mangardsbyggnaden  utgöres  af  ett  stat- 

ligt slott  med  flyglar  och  torn,  herrligt 
beläget  på  en  holme  i  sjön  Bäfven. 
Egendomen  är  gararaal,  näranes  redan 
1401,  kora  genora  byte  till  hertig  Carl, 
sora  1576  började  bygga  det  nuvarande 
slottet,  hvilket  först  fullbordades  af  hans 
geraål,  enkedrottning  Christina,  1626. 

Är  1637  donerades  kungsgården  Wiby- 
holm till  den  då  i  adligt  stånd  upp- 
höjde gr.  af  Wasaborg,  Gustaf  Gustafs- 

son, som  då  skref  sig  friherre  till  W'i- 
byholm.      Eeduceradt    från    hans    enka, 

grefvinnan  Anna  af  Wied,  utbyttes  godset 
från  kronan  af  kongl.  rådet  grefve  J.  J. 
Hastfehr,  kom  är  1705  till  Ribbingska 

slägten  och  såldes  1730  till  den  Bon- 
deska, hvilken  ännu  innehar  detsamma 

såsora  fideikommiss.  Finsta  kora  först  i 

slutet  af   1700-talet  under  Wibyholm. 
Wickhus  eller  Näs;  Wikhusa,  f.  d. 

Wikusa,  ett  gammalt  säteri  uti  Lilla 
Rytterna  socken  af  Snefringe  härad  och 
Westerås  län,  beläget  vid  en  vik  af 

Mälaren,  består  af  3V4  ratl  frälse-säteri, 
förmedlade  år  1717  frän  4  hela.  Går- 

den har  på  näranda  århundrade  tillhört 
såsom  fideikommiss  slägterna  Brahe,  Horn 

(tillhörde  denna  slägt  redan  200  år  för- 
ut, då  här  år  1523  föddes,  sedermera 

general-guvernören  Bengt  Horn),  Oxen- 
stierna och  Dohna;  eges  sedan  1820 

jämte  andra  hemman  i  socknen  (se  art. 
Rytterne),  hvaraf  Wickhus  på  7  n:r, 

1%  mtl  rå  och  rör,  inora  slägten  Rid- 
derstolpe.  Närmare  upplysningar  ora 
Wickhus  äro  att  inhemta  under  sock- 

nens artikel. 

Wickleby  (Wicklebij  i  1777  års, 

Weckleby  i  1795  och  1825  års  jorde- 
bok), socken  på  Oland,  belägen  på  öns 

vestra  kust  i  Södra  Mötet  och  Algusts- 
rums  härad  (länsmansdistrikt),  s.  o.  från 
Kalmar.  Socknen,  sora  omfattar  en  areal 

af  0,311  qv.rail  med  16V8  ™*'^'  bvaraf 

14"/j,  skatte,  1%  krono,  alltsammans  år 
1864  taxeradt  till  249,100  rdr,  bebod- 

des samma  år  af  874  personer;  folk- 
mängden utgjorde  år  1805:  579  och 

1850:  732  personer.  Begränsad  i  norr 
af  Thorslunda,  i  öster  af  Sandby  och 
Stenåsa,  i  söder  af  Mörbylånga  och  i 
vester  af  Kalmar  sund  bildar  socknen 

en  rektangel  med  största  längden  i  öster 
och  vester.  Den  östra  hälften  ofvanför 

landtborgen  är  allvar  med  ett  ringa  får- 
bete, pä  sin  högsta  höjd  tätt  öfversållad 

med  väderqvarnar,  som  synas  vida  om- 
kring; den  vestra  åter  raellan  landtbor- 

gen och  sjön  är  den  odlade  bygden 
med  muUblandad  lera  eller  mullblandad 

sand  till  åkerjord  och  obetydlig  ängs- 
mark, emedan  största  arealen  är  upp- 
odlad. Skog  saknas  fullkomligt.  Vid 

Hush.-Sällskapets  exposition  i  Kalmar 
1863  utmärkte  sig  isynnerhet  hvete, 

vägande  49,50  U  och  2-radigt  korn, 
vägande  43,8  U  pr  kubikfot  från  Stora 
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Wickleby.  —  Socknen  utgör  nu  ett  konsi- 
storielt  pastorat  af  3:dje  klassen,  allt- 
setian  1588;  före  denna  tidpunkt  var 

socknen  åtminstone  natjra  decennier  an- 
nex till  Thorslunda.  Under  katholska 

tiden  egde  Skeninge  kloster  3  gårdar 

och  Linköpings  domkyrka  lika  många 

inom  "-ocknen.  Prestgården,  '^fn  mtl,  ligger 
invid  kyrkan.  Vid  skolanär  nyligen  (1863) 

anlagd  en  folkskoleträdgård.  På  fornmin- 
nen är  denna  sockeii  liksom  de  flesta  pä 

Öland  särdeles  rik.  Vi  nämna  endast  den 

bekanta  Karlevi  runsten,  som  förvarar 

minnet  af  Erik  Ejegods  tåg  till  Oland 

pä  1100-talet  (se  185  sid.  Antiqvarisk 
Tidskrift  af  B.  E.  Hildebrand);  en  altar- 
plats  norr  om  samma  by;  Åtskilliga 

domareringar,  grifthögar  o.  s.  v.  —  Byar 
iiro  Karlevi,  Stora  Frö,  Lilla  och  Stora 

Wickleby.  "Vid  den  sistnämnda  finnes 
en  mineralkälla.  Fröbygårda  färjplats 
vid  Kalmar  sund.  Sedan  denna  genom 

uppgrundningar  i  sednare  tider  blifvit 

mindre  lämplig,  bildades  på  ISöO-talet 
elt  bolag  för  anläggande  af  en  bättre 

färjplats,  och  företogs  i  följd  häraf  be- 
tydliga utfyllningar  på  ett  skär  i  sundet, 

V(5  mil  från  land,  hvarjemte  denna  plats 
genom  en  lång  utlylld  bro  förenades 
med  landet  straxt  norr  om  Fröbygårda. 

På  skäret  uppfördes  härefter  åtskilliga 

byggnader,  gästgifveri  inrättades  och  plat- 
sen, som  erhållit  namnet  Beijershamn,  är 

nu  mer  en  af  de  mest  anlitade  öfverfarts- 
orter  till  fastlandet  från  Oland.  Vattnets 

djup  vid  l)ryggan  är  6  till  7  fot,  i  yttre 
hamnen  10  till  12  fot.  —  Adr.:  Stora  Rör. 

Widbo,  förekommande  1314  under 

namnet  Vidbohferedh,  socken  uti  Stock- 
holms län  och  Serainghundra  härad, 

mellan  Husby — Långhundra  i  nordvest, 

Husby — Erlinghundra  i  sydvest,  4•^^J  mil 

från  hufvudstaden,  3  mil  från  L'ppsala; 
längd  %.  bredd  '/.,  mil,  6,410  tid  fast 
land,  0,004  qvadratmil  vatten;  6  mtl 

skatte,  5%  krono,  12%  frälse;  folk- 
mängden, sedan  1810  ökad  med  123, 

uppgick  1865  till  680  inbyggare.  Vestra 
delen  på  Långheden  sandig  skogsmark, 
nordöstra  bergkullig,  mellersta  delen  jemn 

och  sidländ  kring  ett  vattendrag,  gåen- 

de från  Lunda  norrut  till  Husby — Lång- 
hundra. Jordmånen  är  i^  allmänhet  lera, 

i  vester  sandblandad.  Åker-  och  något 

ängsbruk    utgöra   näringar.      Fastighets- 

värdet 485,026  rdr  rrat.  —  Socknen 

utgör  med  Husby — Långhundra  ett  konsi- 
storielt  pastorat  af  2:dra  klassen;  kyrko- 

herde namnes  1316.  Kyrkan  förmenas 
fordom  varit  kloster,  är  reparerad  år 

1834;  har  ett  grafchor  för  slägten  Gardt- 

man.  Prestgård,  ',4  mtl;  Klockaregård. 
Skolbyggnad  finnes.  —  Runstenar  i  kyr- 

kan och  mellersta  bygden.  —  Förnämsta 
gårdar  äro:  fr.-säterierna  Nederäng  eller 

Uppnäs  med  underl.  ̂  i\h., oc\\ Norrby  mQ(\ 

underl.  3'V8  fi"älse,  ̂ ''^  skatte;  —  1  frälse 
•''/g  skatte  Åsby  med  ijvarn  och  gäst- 

gifveri; 1  mtl  Welamby  är  fanjunkare-, 

lägenheten  Laggartorp  skogvaktare-,  '/o 
Nibla  mönsterskrifvare-boställe.  '/^  Eke, 

'Vg  Krogsta  och  '/•>  Nibla  äro  railitiae. 
Vo  mtl  i  Karby  tillhör  Danviks  hospital. 
—   Adress:   Stockholm,  jMörby. 

Widbynäs,  ett  frälse-säteri  i  Stock- 
holms län.  Turinge  socken  af  Oknebo 

härad,  vid  pass  'd'\\  mil  från  hufvud- 
staden, består  af  2  mtl.  och  de  under- 

lydande hemmanen  af  1  frälse-säteri, 

iVo  rå  och  rör,  4'/;,  mtl  frälse;  vidare 
höra  till  godset  qvarn,  såg  och  tegel- 

bruk. Den  ganska  vackra  mangårdsbygg- 
naden, omgifven  af  en  större  trädgärd, 

är  belägen  på  ett  berg  mellan  kyrkan 

och  sjön  Stora  Turingen.  Gården  har 

i  äldre  tider  innehafts  af  slägterna  Kling- 
spor,  Olivestjerna  och  Cederstedt,  sedan 
1770  af  slägten  Elgenstjerna,  i  hvars 

ego  den  ännu  1864  befanns.  Widby- 
näs, som  1818  uppgafs  bestå  af  3V2 

mtl  med  35  tunnors  utsäde,  äng  till 

250  lass,  hjelplig  skog,  namnes  bland 

gårdar,  der  under  sednare  30  åren  stora 

odlingsföretag  blifvit  gjorda  och  för- 
bättrade brukningsmethoder  eller  redskap 

använda.  Hela  taxeringsvärdet  upptogs 

1863  till  219,000  rdr  rmt. 

Wideoy  eller  Widebynäs,  egendom 

i  Björlunda  socken.  Daga  härad  och 

Nyköpings  län,  vid  södra  ändan  af  Haf- 
resjön,  består  af  2  mtl  skatte-säteri  med 
qvarn.  Gården  tillbyttes  kronan  till  en 

del  från  Åke  Tott'l630,  men  köptes till  frälse  af  Lennart  Torstensson  1648; 

egdes  sedan  af  lifmedikus  A.  Sparraan, 

adlad  Palracrona,  och  hans  måg,  majo- 

ren G.  Wernstedt,  tills  gården  reduce- 
rades 1692,  hvarefter  den  köptes  af  fru 

Palracronas  arfvingar  till  skatte  under 

Jakobsberg,    jämte    Lidan,    Stafholmen 
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och  Sältran  för  236  d:r  21'/:{  öre  s:mt, 
enlijjt  köpebréf  af  den  8  IS'ov.  1707. 
fiården  innehafves  ännu  af  egaren  till 

iihrl)c*lai:iia  Jakobsberg. 
Widkårr,  Wik-ärr  (i  jordeboken), 

egendom  uti  Orgryta  socken,  Säfvedals 

härad,  Göteborgs  och  Bohus  län,  utgö- 
res  af  hospitals-heramauet  ^Vi(ikä^•  ̂ /g 
mtl  skatte  med  underlydande  IVg  ratl 
utsockne  frälse  Torpa;  —  utsädet  är 
50  tunnor:  egare  Joh.  P.  Qviding. 

Wideröra,  gård  uti  den  del  af  Ott- 
arps  socken,  som  hörer  till  Luggude 

härad  af  Malniiihus  län,  1^/^  mil  från 
Landskrona,  bestar  af  l^i  mtl  fr.-säteri 

och  underlydande  '^j^  mtl  trälse.  Bo- 
ningshuset bestotl  1Ö18  af  en  liten,  men 

vacker  träbyggnad  med  2  flyglar  af  te- 
gelsten, det  omgifves  af  trädgärds-  och 

parkanläggningar  pä  6  tids  rymd.  — 
Af  egare  äro  endast  kända  hotjägmästaren 

Tornérhjelm  1825,  majoren  von  Miih- 
lenfels  på  1840-talet,  egare  till  hela 
Wideröra  säteri,  P  g  mtl,  och  konsul 
A.  Hage  i  Köpenhamn  år  1864  till 
ofviiu  uppgifua  del.  Till  gården  hör 
mejeri  om  70  kor,  och  hela  godset, 
med  en  areal  af  579  tid,  med  sidläud, 

men  sandig  åker,  riklig  höhöstnad,  till- 
räcklig skog  af  björk,  al  och  ek  samt 

torfmosse,  taxerades  1864  till  121,600 

rdr  rrat.  Resten  af  säteriet,  1^/54  mtl, 
egdcs  sistnämnda  år  af  5   bönder. 

Widtsköfle  (Witschöfle)  och  Dege- 
berga,  patronelt  pastorat  till  egaren  af 
det  inom  församlingarne  belägna  Widt- 

sköfle herregods,  innefattar  39 '/o  ™tl 
(31'/b  mtl  efter  ecklesiastik-matrikel  år 
1866),  med  en  folkmängd  af  2,725.  — 
Widtsköfle,  socken,  är  belägen  uti  Gärds 

härad  af  Christianstads  län,  2'/4  mil 
söder  från  Christianstad,  V2  ̂ ^^  ̂ ^^^ 

annexet  —  vid  7ö  fots  höjd  öfver  haf- 
vet  —  och  upptager  9,766  tunnl.  eller 
54,689  qvadratref  fast  mark  samt  0,oo4 
qvadratmil  vatten.  Socknen,  hvars  namn 
man  velat  härleda  af  det  gamla  wV8et(;», 
som  betyder  vät,  fuktig  och  skjöl  af 
skölja,  med  aidedning  af  det  sumpiga, 
sidlända  läget  med  dess  outödliga  torf- 
raossar  och  stora  sandfält,  omfattar  by- 
arne  Widtsköfle,  Eskeltorjj,  Österlia  och 
Böke,  af  hvilka  de  två  förstnämnda  ha 

jeran  och  stenfri  mark,  sandaktig  jord- 
mån, litet  älskog   och   flera    rätt    ansen- 

liga furuplanteringar  samt  ymnig  torf- 
jord, de  två  sistnämnda  ha  backig,  stenig 

samt  grusaktig  jordmån,  otillräcklig  skog 
och  sakna  torfjord.  Hemmantalet  är 

21t,'  mantal,  deraf  skatte,  l'/^  krono, 
20V,fi  frälse,  bebodda  1865  af  1,350 
personer.  Fastighetsvärdet  1863  upp- 

togs till  788,650  rdr  rmt.  Uti  en  bäck, 

som  utfaller  i  Yngsjön  märkes  vatten- 
fallet »Forssa  kar»,  livarom  Linné  skrif- 

ver:  »floden  hade  gräfvit  sig  så  djup, 
att  sidorna  stodo  branta  och  höga  som 
kyrkraurar,  foissen  gjorde  först  ett  högt 
och  hastigt  fall,  dernäst  efter  ett  bösse- 

skotts löpande,  åter  ett  annat  högt  bräd- 
stupa  fall,  der  vattnet  föll  ned  uti  bottnen 
liksom  uti  ett  fyrkantigt  kar,  hvarur 
allenast  litet  vatten  bortrann,  då  det 
syntes  mist  en  stor  del  deraf»  Längre 
ned  uti  samma  bäck  utmärker  sig  bland 

socknens  många  vackra  ställen  Herre- 
möllan,  belägen  uti  en  djup  däld,  hvari- 
genom  nämnda  vattendrag  sorlar  fram, 
drifvande  flera  qvarnverk;  i  trädgården 
växa  fruktträd,  berömda  och  värderade 
i  hela  nejden.  Stället  var,  innan  de 
oragifvande  hedarne  blefvo  besådda  och 

planterade,  en  täck  oas  luidt  bland  ljung- 
fälten. Märkligaste  gården  är  Widtsköfle 

herresäte,  ett  bland  Skånes  förnämsta 

och  ryktbaraste,  hvaruader  lyda  JVI  1  — 
49  och  73  af  Widtsköfle  by,  10^,,  mtl, 
som  bebos  af  några  och  40  bönder, 
hvilkas  gårdar  med  prestbolet  M  21 
i  byn,  1  mtl,  och  40  hus  äro  anlagda 
i  den  ordning,  att  byn  liknar  en  stad, 
hvars  torg  och  gator  äro  planterade  med 

träd;  här  syntes  redan  på  1780-talet 
inga  förfallna  hus  eller  öde  hemman, 

som  eljest  åtminstone  på  den  tiden  ut- 
märkte frälse-byarne  i  Skåne.  Den  vackra 

kyrkan  midt  i  byn  och  den  ett  slott 

liknande  herregårdeu  ökar  ortens  skön- 
het. Vidare  höra  till  Widtsköfle  gods 

IV2  ii^tl  i  Österlia,  %  ™*1  i  Böke, 

IV16  ™^^J  i  Eskilstorp,  V4  mtl  Hjort- 
holmen, tillsammans  tax.  till  736,650 

rdr  rmt.  Gården  skall  fordora  varit  be- 
lägen norr  om  byn,  ett  par  bösskott 

från  kyrkan  på  en  mark,  som  ännu 

kallas  »Gaiidefjård»,  men  blifvit  nedrif- 
ven  i  16:de  århundradet.  Före  Widt- 

sköfles  grundande  skall  en  annan  herre- 
gård, benämnd  Eyeside,  legat  nära  den 

nu  s.    k.    Widtsköfle    färja    på    ett   fält, 
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ännu  kallacU  Egeside,  hvarifnni  till  Eskils- 
torp, der  kyrkan  stod  omkring  år  1400, 

märken  än  synas  eftor  en  genom  kärret 
anlagd  väg.  Afven  må  nämnas  en  gärd 

i  Böke  af  •V5  mtl,  med  särdeles  vackert 
läge  oeh  bebyggd  omkring  Ar  1818  med 
tegelmuradt  boningshus  oeli  uppodlad  pä 
ett  utnärkt  sätt.  Poffe/nis  lerkärlsfabrik. 

Ar  1660  gafs  ett  hemman  i  Eskilstorp 
af  Nils  Brahe  till  Svartbrödra-klostret 

Kosse  1  Norge.  —  Adress:  Christian- 
stad. 

Widtsköfle,  herregärd  uti  förut  be- 
skrifna  socken,  2V4  niil  från  Christian- 

stad, består  af  öV-»  mantal  frälsc-säteri; 
de  underlydande  utgöra  V2  ̂ ^^  säteri, 
13%  insockne  frälse,  9.5;!  mtl  utsockne 
frälse  och  IV4  nitl  skatte  samt  112 

gatuhus.  Gärden  ligger  pä  en  slätt,  syd- 
vest  ora  Helgeåns  krökning  vid  Yngsjön, 
med  visserligen  icke  något  naturskönt 
läge,  men  långt  ifrån  oliehagligt.  Den 
väldiga  borgen,  kringfluten  af  grafvar 
och  belägen  på  en  plan,  omsluten  af 
bördiga  åkerfält,  reser  sina  torn  öfver 
de  rundtomkring  på  Vg  mi's  afständ,  till 
skydd  för  flygsandens  härjningar  gjorda 

planteringarne  —  »lik  en  sagans  drake, 
bevakande  de  skatter,  som  pä  alla  sidor 

om  den  äro  kringströdda».  —  Den  för- 
ste man  med  full  visshet  kan  anföra  som 

egare  är  Gregorius  Persson  »af  Witli- 
skyfle  j  Skåne»,  hvilken  1355  utfärdade 

ett  skötebref.  Men  redan  på  1200-talet 
antages  Widtsköfle  och  den  under  soc- 
kenbeskrifningen  omnämnda  gården  Ege- 
side  hafva  tillhört  Harald  och  Holger 
Egeside,  sedermera  Peder  Egeside  och 
hans  svåger  Werner  Brahe,  den  förste 

som  begagnat  Brahe-namnet,  jemte  flera 
deras  efterkommande,  tills  efter  den  siste 
af  slägten  Egesides  död  denna  gård  blef 
lagd  under  Widtsköfle  och  Axel  Brahe, 
gift  med  Holger  Krageuos  (antages  vara 
en  sonson  till  Gregorius  Persson)  dotter 
Holgere,  blef  ensam  egare  af  Widtsköfle. 

Han  lefde  omkring  1398—1424.  Widt- 
sköfle förblef  inom  Brahe-slägten  —  men 

någon  del  synes  äfven  innehafts  af  erke- 
biskopsstolen  i  Lund,  emedan  uti  ett 
qvitto  utfärdadt  1503,  erkänner  fru  Do- 
rothoa  Kieldsdotter,  att  erkebiskop  Birger 
nf  hennes  »husbondhöe»  igenlöst  Widt- 

sköfle län  för  300  rhenska  gyllen  — 
tills  den  genom  gifte  i  slutet  på  1500- 
talet  kom  till  Christian  Barnekow,  en  af 

VII. 

dan^a  adelns  utmärktaste  ädlingar,  som 
dog  hjcltedijden  1614  pä  Kjölery  hed  i 
Skellinge  socken,  (iärden  förblef  inom 
hans  slägt,  hvilken  härstammar  från  en 

gammal  adlig  ätt  på  Riigen  ocli  i  Pom- 
mern, ända  till  1826.  Men  innan  vi 

nämna  gärdens  sednaste  egare  torde  några 
underrättelser  få  föregå  om  dess  äldre 
utniärktares  lefnadshändelser,  som  stå 
i  sammanhang  med  egandet  nf  denna 

gärd. 
Peder  Brahe,  som  lefde  1430— 1441, 

var  gift  med  Inrita  Tott,  en  rask  och 

lijidtemodig  qvinna,  under  hvars  enko- 
ständ  Carl  Knutssons  härjning  i  Skåne 
är  1452  inträffade.  Sedan  Svenskarne 
sköflat  landet,  drogo  de  sig  uppåt  Ahus, 
och  under  vägen  anföUo  de  Widtsköfle; 
men  fru  Brita  förlorade  icke  modet, 
utan  mottog  med  sina  skjutredskap  de 
anfallande  Svenskarne  med  den  verkan, 
att  dessa  måste  draga  sig  tillbaka  med 
oibrrättadt  ärende.  Elter  det  Nils  Brahe 

blifvit  afrättad  1529  indrogs  hans  gods, 
deribland  äfven  hans  andel  i  Widtsköfle, 
men  som  kusinen  Axel  Brahe,  hvilken 

under  de  borgerliga  krigen  tillhört  mot- 
satta partiet,  troget  tjent  konung  Fre- 

drik I  och  icke  låtit  Nils  Brahes  löf- 
ten och  erbjudna  lördelar  förleda  sig 

att  gå  öfver  till  Christian  II,  så  fick 
han  till  belöning  för  sin  trohet  och  som 
ersättning  för  sina  under  kriget  lidna 
förluster  inlösa  för  1,500  danska  mark 
Nils  Brahes  till  kronan  förbrutna  del  i 
Widtsköfle.  Jens  Brahe  lät  nedrifva  den 

gamla  borgen  och  började  1553  upp- 

bygga den  nya,  som  först  1577  fullän- 
dades af  sonen  Henrik  Brahe,  hvilken, 

enligt  sägnen,  tillfrisknade  från  en  10- 
ärig  melankoli,  dcrigenom  att  han  ofta 
vände  ett  litet  hjul  af  guld,  försedt  med 
taggar  och  lör  hvarje  gäng  uttalade: 
»Hjelp  os  du  helige  Trefoldighed»,  såsom 
det  blifvit  honom  tillrådt  af  en  liten 

man  uti  skogen  vid  Egeside.  Till  minne 
bäraf  eller  såsom  sinnebild  af  lyckans 
omhväUningar,  har  Brahe  låtit  anbringa 
öfver  flera  spislar  stenar  med  sitt  och 
hustruns  vapen  jemte  två  små  taggiga 
hjul  och  tänkespråket:  »Hjelp  os  du 

helige  Trefoldighed.»  Kjell  Christoff'er Sarnekow,  som  stupade  i  en  duell  1700, 
var  gift  med  Margareta  von  Ascheberg, 
denna  i  hela  Skåne  aktade  och  älskade 

qvinna,  förvaltade  såsom  enka  egendomen, 
43 
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oatt  (let  aldrig  annat  än  med  vördsam 
tack  af  liennés  efterkommande  bör  ihag- 
kommas»  Man  finner  ock  bland  \Vidt- 
sköfle  gärdshandliiigar  flera  af  henne 
uppsatta,  om  särdeles  klokhet  vittnande, 
instruktioner  för  gårdsfolket,  för  bön- 

derna och  för  krögaren  i  Widtsköfle  by. 
Friiii  hennes  eget  rum  ledde  en  dörr 
till  borgstuffan,  der  folket  samlades  och 

intog  sina  måltider,  ilervid  liou  var  när- 
varande och  vakade  öfver  bordskicket 

samt  bevistade  deras  bönestunder.  Sina 
underhafvande  vårdade  hon  med  ömhet; 

godsets  dagsverkare  hade  fri  förtäring 
af  dricka  och  bröd,  och  för  alla  fattiga 
var  hon  en  säker  tillflykt  i  nödens  stund, 

pa  samma  gång  som  hon  genom  sin 
kloka  hushållning  inlöste  alla  sin  mans 

förbindelser.  Planteringarne  kring  går- 
den påbörjades  äfven  af  henne.  Son- 

sonen, öfverjägraästaren  Christofter  Bar- 
nekow  tillöste  sig  AVidtsköfle  af  sina 
syskon,  med  undantag  af  det  fordom 
därunder  liggande  säteriet  Webeck  samt 
flera  utsockne  hemman  och  gjorde  många 

förbättringar  å  godset  —  Widtsköfle  om- 
talas ock  från  denna  tid  såsom  särdeles 

prydligt  —  men  härigenom  blef  det 
äfven  graveradt  med  skuld,  så  att  då 

en  af  kreditorerna  uppsade  ett  inteok- 
nadt  kapital  af  20,000  plåtar,  var  Bar- 
nekoAv  besluten  på  att  sälja  Widtsköfle; 
men  när  bönderna  förnummo  detta,  sände 

de  till  lierregården  en  deputation,  hvil- 
ken  förklarade  »att  de  med  oro  hört 

den  fara  de  lupo  att  förlora  sitt  goda 
herrskap,  under  hvilket  de  och  deras 
fäder  njutit  så  lugna  tider,  att  deras 
vilkor  ej  kunde  jämföras  med  andra 
frälsebönders  i  Skåne»,  samt  erbjöd  att 
försträcka  herrskapet  den  summa,  som 

behöfdes.  Några  dagar  derefter  aflem- 
iiade  de  också  20,000  plåtar,  samman- 
skjutne  af  Widtsköfle  bys  åboer.  Iraeller- 
tid  såg  sig  öfverjägmästaren  dock  till 
slut,  synnerligen  genom  en  bedräglig 
inspektor,  nödsakad  att  sälja  godset.  Pet 
köptes  1826  af  den  rike  bankiren  i 
Paris,  Jonas  liagerman,  hvilken  var  född 
på  Widtsköfle  gods  af  fattiga  föräldrar, 
men  blifvit  genom  arbetsamliet  och  lyck- 

liga spekulationer  egare  till  en  furstlig 
förmögenhet.  Han  sålde  Widtsköfle  är 
1836  till  sin  bror,  handlanden  i  Ystad, 
(iustaf  Hagerraan,    men  som  dog  redan 

1839  och  lemnnde  gården  åt  sina  ma- 
gar, sedermera  landshöfdingen  i  Jämt- 
land Jakob  Axel  Dahlström,  och  rytt- 

mästare  Rudolf  Hodder  Stjernsvärd,  hvil- 
ken sednare  utlöste  svågern  1840  och 

är  nuvarande  egaren.  Genom  honom 
har  Widtsköfle  blifvit  satt  uti  ett  skick 

som  i  godhet  torde  öfvergå  hvarje  an- 
nan gård  i  Skåne.  Afkastningen  upp- 

går nu  nära  nog  i  tusental  till  hvad  den 
fordom  var  i  hundratal  och  utsädet  till 

nära  lika  stort  med  afkastningen  vid 

agarens  tillträde,  ehuru  godset  dä  upp- 
gafs  med  30  underlydande  hemman.  Går- 

den utgör  rotering  till  Norra  Skånska 

Infanteri-regementet  med  17  soldater 
samt  uppsätter   1    dragon. 

Godsets  areal  är  omkring  15,000 
tunnl.,  deraf  3,800  skog,  5,000  åker, 
2,800  äng  och  2,300  torfmosse,  resten 
är  betesmark;  till  gården  höra  stort 
tegelbruk,  stuteri,  mejeri  med  300  kor, 

såg-  och  rajöl([varnar,  lax-,  ål-  och  forell- 
fiske, jagt  på  rapphöns  och  rådjur.  — 

Patronrätten  till  Widtsköfle  kyrka  erhöll 
gårdens  egare  år  1568,  men  någon  tid 
ej  utöfvad,  föll  den  i  glömska,  hvarefter 
den  först  1758  åter  tillerkändes  egarne 

och  utsträcktes  1773  äfven  till  Dege- 
berga.  Ett  skolbus  är  uppfördt  och 
underhållet  ensamt  af  gården,  som  jämte 
försaralingarne  äfven  deltager  i  under 
hållet  af  trenne  andra. 

Widtsköfle  borg,  uppförd  i  barock- 
stil af  tegelsten,  utgöres  af  4  samman- 

hängande hus  med  tre  våningar,  2  torn 
höja  sig  i  sydost  och  nordvest,  källrar 

omsluta  den  rymliga  borggården.  Rum- 
mens antal  uppgår  till  nära  100,  deraf 

60  äro  inredda,  lönntrappor  i  murarne, 

språkrör  m.  m.  dylikt  finnas  här  an- 
bragta.  Uti  södra  flygelns  ne('ersta  vå- 

ning finnes  ett  stort  hvälfdt  rum,  livarcst 
fordom  varit   kapell. 

Till  skydd  mot  möjligen  inträftande 
eldsvådor  är  anbragt  en  piimpinrättning 
i  norra  flygelns  källarvåning,  hvarigenom 
alla  rummen  kunna  sättas  under  vatten. 

Norr  om  den  med  grafvar  on)gifna  slotts- 
planen ligger  »stallgården»,  en  sträcka 

af  byggnader,  uppförda  af  sistnämnde 
egare,  och  märkes  deriljland  ett  180 

alnar  långt  stallhus  med  ridbana,  sadel- 
kammare och  vagnshus,  uppfördt,  1848, 

hvars  inredning    har   tjent  som   mönster 
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för  de  nyare  stallen  på  herrgårdar  i 
Skåne.  Äfveu  oxstall,  redskapshus  och 
svinhus  äro  utmärkta,  synnerligen  för 
deras  renlighet.  Alla  byggnaderna  äro 
uppförda  af  tegel. 

Garala  trädgärden  upptager  G  tid 
och  vester  om  slottet  utom  grafven  lig- 

ger en  år  1845  anlagd  park  af  30  tids 
vidd   med  omkring  3,000  träd. 

Widön,  åsätt  ett  mtl  skatte,  hör  til! 
Carlstads  socken  och  län;  det  erhöll 
säterifrihet  1667  och  har  tillhört  i  äldre 
tider  medlemmar  af  ätten  Bäfverfelt,  eges 

nu  till  %  af  löjtn.  F.  Weinberg,  som 
här  har  sto  af  blandad  clevelands-  och 
svensk  race;  resten  eges  af  Uddeholms 
bolag;   hela  tax. värdet  är  70,000  rdr. 

Widöstern,  en  betydlig  sjö  i  Små- 

land, på  gränsen  af  Östbo  och  Sunuer- 
bo  härader,  omgifven  af  5  kyrksocknar. 

Denna  sjö,  som  ligger  415  par.-fot  öfver 
hafvet,  sträcker  sig  omkring  2 '/o  mil  i 
längd  i  norr  och  söder,  V,  till  V2  ™il 
i  bredd.  I  sin  nordligaste  vik  upptager 
den  Lagaåu,  som  redan  här  blifvit  en 
ej  obetydlig  flod,  och  i  den  sydligaste 

aflflyter  den  genom  samma  å.  Det  ora- 
gifvande  landet  är  i  allmänhet  jemnt  med 
lundar  af  ek,  lind,  björk  och  hassel, 
uppstiger  sakta  på  begge  sidor,  men 
endast  till  obetydlig  höjd,  At  söder  träffas 
ofta  kala  sandåsar  med   käir  och  myrar. 

Wieslanda,  förr  Wisslanda,  socken, 
och  med  annexet  Blädinge  konsistorielt 
pastorat  af  2:dra  klassen,  tillhörande  Allbo 
härad  och  Kronobergs  län.  Wieslanda 
socken  begränsas  i  norr  af  Hjortsberga, 

i  nordost  af  Blädinge,  i  sydost  af  Ska- 
telöf,  i  sydvest  af  Wiresta  och  i  vester 
af  Agunnaryd  och  Ryssby  socknar.  Med 
en  längd  af  1%  och  en  bredd  af  iVo 

mil  innefattar  socknen  33^,8  tntl,  hvaraf 
27  skatte,  1%  krono,  4',.,  frälse.  Sock- 

nens befolkning  uppgafs  1749  till  746, 
1805  till  1,093,  1850  till  1,706  och 

steg  1864  till  1,978  personer.  Den  od- 
lade jorden  uppgafs  år  1860  till  1,100 

tid,  den  naturliga  ängen  4,800  tid  af 

medelmåttig  beskaffenhet;  utsädet  beräk- 
nades till  1,627  t:r;  vinterfödda  kreatur 

voro  100  hästar,  1,322  nötkreatur,  800 
får,  300  svin.  För  folkundervisningen 
är  sörjdt  genom  1  flyttande  folkskola 
och    1   småskola;   3  skolhus  finnas. 

Wieslanda  utgöres  hufvudsaklisen  af 

en  njager  och  ganska  steiibundeu  slätt, 

med  sandjord,  dock  med  irodt  bete  mel- 
lan klipphallariie.  Socknen  har  också  ej 

saknat  flitiga  odlare,  som  genom  dik- 
ningar,  sjötappningar  o.  s.  v.  förstått 
att  både  förskaffa  sig  mark  ocb  göra  sig 
nytta  dermed.  Mycket  återstår  dock 
ännu  att  göra.  I  nordvestra  hörnet  af 
socknen  stöter  sjön  Rnngen  härintill  och 
upptager  åtskilliga  smärre  vattendrag  från 
socknens  östra  hälft.  Längst  i  öster 
sträcker  sig  socknen  intill  sjön  jSaleti, 
hvilken  emottager  ett  tillflöde  härifrån. 
—  Stora  landsvägen  mellan  Jönköping 
och  Christianstad  t^^^r  igenom  socknen; 
numera  genomskäres  den  jemväl  af  Södra 
Stambanan,  som  här  har  Wieslanda  jern- 

vägsstation,  belägen  51,9  mil  från  Stock- 
holm, 15, f>  mil  från  Malmö.  Kyrkan, 

uppförd  af  sten  1792 — 1796,  belägen 

ungefär  midt  i  socknen,  ''2  mil  från 
prestgården  och  det  ställe,  der  den  gamla 
träkyrkan  låg,  är  ganska  vacker.  Den 
gamla  kyrkan  sköflades  af  Danskarne  är 
1612.  Ar  1710  härjades  socknen  af 
pesten,  så  att  flera  byar  lågo  öde. 

Wieslanda  tillhör  Smålands  klassiska 

jord.  Det  är  här  som  Blända  skall  hafva 
lefvat,  och  en  del  af  Bländas  eller  Brå- 
valla  hed  tillhör  denna  socken.  Annexet 

Blädinge  skall  enligt  sägnen  uppkallats 
efter  henne.  Hennes  saga  lefver  också 
i  friskt  minne.  I  sednare  tider  har  Wies- 

landa vunnit  sin  största  ryktbarhet  så- 
som stamorten  för  den  s.  k.  »Wieselska 

slägten».  Denna  slägt,  Sveriges  största 

prestslägt,  till  hvilken  de  flesta  prest- 
familjer  i  Wexiö  stift  räkna  sig,  och  som 
för  öfrigt  har  medlemmar  öfver  hela 

Sverige,  har  visserligen  i  Odmanns  »Håg- 
komster» funnit  en  häfdatecknare,  men 

på  tal  om  Wieslanda  kunna  vi  ej  full- 
komligt förbigå  dess  förnämsta  märkvär- 
dighet, helst  slägten  icke  återfinnes  i 

någon  adelskalender  eller  några  »ättar- 
taflor».  Stamfadern  för  slägten  Harald 
Simousson  Almosius  var  bondeson  frän 

Alraås  (ej  Alraesås  såsom  Odmann  upp- 
ger) by  i  grannsocknen  Wiresta  och  blef 

kyrkoherde  i  Wieslanda  1617.  Hans 

dotter  Ingrid  blef  gift  med  Nils  Tor- 
geri  i  Stenbrohult  och  således  C.  von 
Linnés  morfars  mor.  Af  hans  två  söner, 

som  kallade  sig  Wiselius  och  efter  vi- 
stelse vid  tyska  universitetet  Wiesel  (hvar- 
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efter  »Wisslanda»  förbyttes  till  'AVies- 
landa»),  blef  Magnus  kyrkoherde  i  Urs- 
hult.  Deuues  son  var  häradsliöfding  i 
Norra  Wedbo  och  sonson  attaché  vid 

svenska  beskickningen  i  Berlin,  hvarefter 
denna  gren  af  slägteu  synes  hafva  dött 
ut.  Den  yngre  sonen,  Samuel  Wiesel 
deu  äldre,  blef  redan  uuder  faderns  lifs- 
tid  utnämnd  till  kyrkoherde  i  Wieslanda 
och  hade  redan  tjeustgjort  der  såsora 
prest  i  18  är,  då  han  dog  före  fadren, 
efterlemnande  tvä  söner.  Den  ynijre  af 
dessa,  Jonas,  dog  som  komminister  i 
annexet  och  efterlemnade  ingen  manlig 
ättling.  Deu  äldre  deremot,  Elias  W., 

blef,  ännu  blott  student,  pä  församlin- 
gens begäran  af  Carl  XI  utnämnd  till 

kyrkoherde  i  Wieslanda  år  1676.  Han 
hade  under  danska  kriget  utmärkt  sig 
och  kommit  i  stor  gunst  hos  konungen, 
hvartill  måhända  också  bidrog  att  han 
stod  i  slägtskapsförhållande  med  kongl. 
rådet,  grefve  X.  Gyldeustolpe.  Elias 
Wiesel  hade  sex  döttrar,  alla  gifta  med 

prester  i  Småland,  bland  hvilka  må  näm- 
nas namnen  Alander,  Odelin,  Lundeen. 

Af  två  söner,  som  blefvo  prester,  utgick 
den  yngres,  Anders,  gren  i  tredje  ledet, 
hvaremot  den  äldre,  Samuel,  blef  deu 

egentlige  stamfadern  för  Wieselska  släg- 
teu, ehuru  han  ej  hade  någon  son.  Det 

är  hans  hus,  som  så  lifligt  skildras  af 

Odmann.  Hans  sju,  för  sin  skönhet  om- 
talade döttrar,  wsjustjernornai),  blefvo  alla 

gifta  med  prester,  och  det  är  således 
endast  på  qvinnolinien  den  Wieselska 
slägten  räknar  sina  anor,  men  likväl 
torde  ingen  slägt  i  sednare  tider  ansett 
slägtskapsbandet  vara  starkare,  åtminstone 
så  länge  ej  slägtens  talrikhet  förhindrade 
den  att  samlas  till  slägtraötena  i  Len- 
bofda  för  att  dricka  ur  »Wieselska  hornet»>, 

den  äfven  genom  Odmann  bekanta  slägt- 
klenoden.  Bland  Wieselska  slägtens  tal- 

rika grenar  tillåta  vi  oss  blott  nämna: 

Heurlin,  Bergenholtz,  Widebeck,  Od- 
mann, Wieselgren,  Wieselqvist,  Wetter- 

ling,  Hylteuius,  Cavallius,  Ingelman, 
Österman,  Lönegren,  Bergius,  Hjorth, 
Anländer,  Pontén,  Engstrand,  Sandell, 
Wieslander,  Eckerbom,  Söderström,  Fo- 
velin,   Montelin,  Linnér  m.   fl. 

Bland  gårdar  i  denna  socken  må 

nämnas :  Ilullinysved  och  Hästhagen,  sä- 
terier;   —   HOnetorp,    väl     bebygdt;    — 

Spånhult  (Spånghyltan),  '/^  mil  från  kyr- 
kan, domprosten  Wieselgrens  födelseort. 

—  Tubbaremma,  ^.>  mantal  skatte,  förr 

herregård; — Wieslanda,  '/s  mtl  krono, 
pastors-boställe;  den  gamla  kyrkogården 
är  nu  trädgård;  endast  en  minnesvård 
qvarstår,  nemligen  efter  prosten  Isak 
Heurlin  och  hans  maka,  den  äldsta  bland 

»sjusternornaw;  —  Lönshult,  '^.^  mtl,  och 
Råknan,  '•  ,U  d:o,  militiit-boställen.  — 
Lindas,  Eichardshult,  Sköreda,  Hönetorp 

m.  fl.  äro   byar.  —  Adr.:   Wieslanda. 
Wifolka,  härad  uti  Linköpings  län, 

beläget  söder-  och  vesterut  från  Svart- 
ån, begränsadt  i  norr  af  Bobergs,  i  vester 

af  Göstrings,  i  öster  af  Walkebo,  i  söder 
af  Ydre  härader,  innefattar  8  hela  sock- 

nar, med  kyrkor  inom  häradet:  Norm- 
lösa, Härberga  (Herrberga),  Wiby,  Weta, 

Sya,  Östra  Tollstad,  Mjölby  med  f.  d. 
Sörby  och  Westra  Harg,  delar  af  Ul- 

rika, Rappestad  och  Malexander  samt 
halfva  Westerlösa  socken.  Arealen,  75,422 

tid  fast  mark  och  0,o.59  qv-.rail  vatten, 
är  fördelad  på  286%  mtl  och  bebodd 
den  1  Jan.  1866  af  10,300  personer, 
med  2,490  hushåll.  I  norra  delen,  som 
är  slättbygd,  är  åkerbruk  hufvudnäring, 

i  den  södra  intager  skogsbruket,  åtmin- 
stone såsom  binäring,  främsta  rummet; 

två  af  länets  största  qvarnbyar  finnas 
äfven  inom  detta  härad.  I  medeltal  var 

år  1863  hvarje  helt  mtl  taxeradt  till 
29,077  rdr  rmt.  Wifolka  utgör  med 
Göstrings  härad  det  7:de  fögderiet  och 

hör  till  Gullbergs — Walkebo — Wifolka 
domsaga;  i  hednatiden  var  domsätet  uti 
Weta  socken  vid  Ljunga  by,  men  om- 

kring 1730  byggdes  nytt  tingshus  vid 
Sya  kyrka,  der  tingen  höllos  tills  de  20 
år  sednare  flyttades  till  Mjölby  gästgif- 
varegård,  der  ännu  tingsstället  är.  Uti 
häradets  sigill  afbildas  en  slaga  och  en 

tjuga,  lagda  i  kors  öfver  hvarandra,  och 
omkring  kanten  stå  orden:  Wifolka  hnerrad. 
Större  gårdar  äro  Bo,  Braxstad,  Mantorp, 
Solberga,  Spellinge,   Uljeberg. 

Wifors,  jernbruk  uti  Hamrånge  soc- 
ken af  Gestrikland  och  Gefleborgs  län, 

SVo  mil  från  Gefle,  är  anlagdt  strax 

invid  stora  landsvägen,  nära  Wibygge- 

berget,  '/^  mil  norr  om  sockenkyrkan, 
Vo  mil  frän  Hamrångeåns  utlopp  i  Ham- 
rångefjärden.  Bruket,  uppfördt  enligt 
privilegier    af    den    27  Febr.   1694  å   1 
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ståiigjernshammare  och  2  härdar  af  lands- 

kamrer  E.  \\  arg,  utgör  ett  al"  de  s.  k. 
Hamrangeverkeii;  tillverkiiiiigcn,  iippgä- 

eiide  pa  l86U-talt;t  vid  4  stäiigjerns- 
hararar  och  4  luirdar  till  2,533  slU  6 

lU  ståiigjerii,  fraktades  öfver  Sand  vid 
Norrsundet  och  derifrän  till  Stockholm 

eller  Gefle,  sedermera  har  sraidet  blifvit 

flyttadt  till  Axmars  bruk,  med  hvilket 
Wifors  i)ruk  haft  gemensam  egare  sedan 

178U-talet,  då  det  inköptes  af  kommers- 
rådet  David  Schinkel,  under  hvars  tid 

bruket,  ehuru  redan  60  år  förut  upp- 
bygdt  efter  Kvssarnes  härjning  1721, 

ombyggdes,  trädplanteringar  gjordes  samt 
trädgård  med  park  anlades.  Tackjernet 
har  utgjorts  dels  af  eget,  från  Axmars 

masugn,  dels  af  köpt  från  bergslagerna. 
Till  bruket  höra  tullmjölqvarn  för  2  par 

stenar,  enbladig  husbehofssåg  och  tegel- 

bruk, hemman  af  87'/.,  öresland  samt 
från  den  15  Dec.  1776  ̂ Vittersjö  all- 

männing. —  Vid  utdikningen  af  en  myra 

å  brukets  egor  påträflfades  på  1820-talet 
ett  lager  af  sjövass  (Arundo)  och  af  has- 

selnötter; men  numer  lär  ingen  enda 
hasselbuske  finnas  i  hela  trakten.  Afveu 

torde  få  omnämnas,  att  utgifvandet  af 

»Minnen  från  Sveriges  nyare  historia», 

samlade  af  B.  von  Schinkel,  f.  d.  adju- 
tant hos  kon.  Carl  XIV  .Johan,  föran- 

leddes af  C.  W.  Bergmans  besök  här- 
städes  år  1841  hos  sin  farbror,  öfverste 

Bergman,  adlad  von  Schinkel.  —  Brukets 
adress  är  Gefle. 

Wifsta,  skeppsvarf  och  lastageplats 

uti  Timrå  socken  af  Medelpad  och  \^  ester- 
Norrlands  län,  nära  Indalselfvens  utlopp 

i  Kringeltjärden,  en  vik  af  Östersjön, 

1'/^  mil  norr  om  Sundsvall,  V4  mil ''än 
kyrkan,  som  ligger  i  den  natursköna 
Timrådalen.  Skeppsvarfvet  grundades  år 
1796  på  136  aktier  för  bedrifvande  af 

egen  skeppsfart  och  skcppsbyggeri  af 

dåvarande  lektorn  vid  Hernösands  gymna- 

sium, Per  Hellzén,  och  förunnades  plat- 
sen sedermera  med  åtskilliga  förmåner, 

såsom  genom  kongl.  resolution  af  den 

14  Sept.  1802  och  general-tullstyrelsens 
bref  af  den  22  April  1835  till  tullkam- 

maren i  Sundsvall,  med  rättigheten  att 
såväl  lasta  till  utrikes  ort  destinerade, 
som  ock  lossa  utrikes  ifrån  kommande 

fartyg;  särskild  hamnordning  meddelades 
den   26  Juni   1859,  och   har  sedan   dess 

fr^n  hamnen,  som  är  en  s.ik«r  ankar- 
plats iued  1  å  8  famnars  djup,  med  stora 

l)arlasl-  och  kölhalningskajar  utskeppats 

årligen  60  ;i  71'  läster  trävaror.  Lastage- 

platsen,  med  egen  privat  telegrafinrätt- 
uing,  är  bebyggd  som  en  köping  med 

skolhus,  värdshus,  ångsmedja,  blockma- 

kerivcrkstad,  rerjslagarei)ana,  skeppsbäd- 
dar, c;a  30  boningshus  lör  arbetare  och 

tjenstemäu  m.  ra.,  förutom  hufvudbygg- 
naden,  der  chefen  för  varfsbolaget  bor. 

Invånarnes  antal  uppgick  1864  till  325 

på  73  hushåll,  hvarförutom  här  syssel- 
sättas minst  200  Wärmländningar  och 

annat  arbetsfolk.  Nära  lastageplatsen 

eger  bolaget  dessutom  3:ne  holmar,  hvarä 

äro  anlagda  en  större  ångsåg  (åter  upp- 

byggd efter  att  ha  nedbrunnit  i  Maj 

1856),  byggnader  för  sågpersonalen,  bräd- 
gård m.  m.  samt  tiinniyrbora,  som  rym- 

mer 60  å  70,000  st.  sågstockar.  Endast 

varfvet,  lastage-platsen,  ångsågen  och  rcp- 

slageriet  samt  20'^  mål*)  i  byn  Wifsta 

(1  mtl  11'/.,  mål  6  pgl.,  23*  hushåll), allt  inom  Timrå  socken,  är  taxeradt  till 

175,000  rdr.  Längre  uppåt  landet,  längs 
Indalselfven,  eger  bolaget  6  vattensågar 
samt  ett  större  antal  hemman  ocii  skogar. 

—  I  botaniskt  hänseende  må  nämnas, 
att  den  nordiska  stormhatten  (aconitum 

septentrionale)  växer  här  ymnig,  Hespe- 

ria  malvoe  och  zephyrus  rubi  äro  all- 
männa; den  rara  humlan,  som  af  Dahl- 

bom beskrifves  under  namn  af  Bombus 

epJiippium  tages  pä  pilblommor:  under 
stenar  träffas  i  mängd  den  vackra  och 

sällsynta  insekten  Lebia  cnuv  minor,  samt 

några  individer  af  den  ännu  rarare  Lo- 
mechusa  strumosa,  som  alltid  tinnes  i 

sällskap  med   myror. 

Wigby,  Wegby,  by  af  5Vs  mtl  skatte, 
y,  frälse  i  Moheda  socken  af  Kronobergs 
län,  bekant  genom  det  fältslag  här  stått; 
se  art.  Aneboda  socken. 

Wigeisbo,  jernmalmsfält  uti  Walö 
socken  af  Frödsåkers  härad  och  Stock- 

holms län,  tillhör,  jemte  '  ̂  frälse  Jiif- 
vansbo  och  ̂ -  ̂  frälse  Wigelsbo,  det  sed- 
nare  '4  mil  nordvest  från  sockenkyrkan, 
ett  bolag;  hela  taxeringsvärdet  år  1863 
var  34,300  rdr  rmt.  Malmuppfordringen 
har  varit  åren  1838 — 1842,  inberäknadt 

några  mindre  grufvor  i  Börstils  och  Films 

*]    iS  iiiiil  =    1    nmnijil. 
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socknar,  under  samma  ej^o,  18,160  .«A//, 
åren  1843— 47:  19,061  .-.Ul,  och  1847 

särskildt  21,702  ̂ ^kU,  år  1861:  77,192 
ceutner  ur  7  grufvor.  Genom  Stora 
grufvans  instörtande  (år  1862)  efter  att 
åtskilliga  ras  förut  tidtals  egt  rum,  har 
malrabrvtningen  derstädes  för  ett  par 
år  helt  och  hållet  måst  inställas;  mal- 

men afvttras  mestadels  på  Norrland.  Af 
bolagets  öfriga  grufvor  må  uåmnas.  inom 
^^  alö  socken :  Tamms,  >Stockenström, 
Pumps,  Charles,  Dreijers,  Johanna,  Kloc- 

kan, Davids,  Gålarmora,  Kongsätra,  Bond, 
Storstocks,  Frebbenbo,  Svart-  och  Rönn- 
viyra  ra.  fl.;  inom  Films  socken:  Kam- 

mar och  Finnsjö  grufva:  i  O.  Leufsta 
socken:  //tjianéo jernberget;  inom  Wess- 
lands  socken:  ira//rt-grufvan  ;  inom  Hök- 
hufvuds  socken:  Borggårda,  Budholms, 
Skogsvrets  och  Roddarne;  inom  Börstils 

socken:  Söderö,  Elfvesjö,  Koppar,  Char- 
lotta, Barkö,  Edbergs,  Edshammars  och 

Sand;  inom  Hargs  socken:  Tvärnö  och 
Koxnut;  inom  Häfverö  socken:  Mäster, 
Backby,  Xorrvrets  eller  Gttnnarbo;  inom 

Rasbo-Kils  socken:  Basbo  grufvor. 
Wigels-spik  på  Herjeådalens  gräns, 

4,333  par.-fot  hög;  en  fortsättning  af 
norska  fiellryggen. 

Wiggby  (i  1815  års  jordebok),  Wig- 
by,  Wiggeby,  railitiie-boställe  uti  Dan- 

marks socken  af  Waksala  härad  och 

Uppsala  län,  af  1  mtl,  är  märkvärdigt 
af  der  förekommande  fornminnen,  hvilka 
bestå  af  en  större  ättehög  och  en  run- 

sten; af  den  seduares  inskrift,  att  Ger- 
der,  Ulfr,  Ulfbjöru,  Abjörn  och  Rune 
satte  samma  sten  åt  deras  fader  Jarl, 
men  Irfrid  åt  sin  man,  har  man  velat 

sluta  till  att  Abjörn  Torsteusson  af  Ulf- 
sparreslägten,  som  var  gift  med  Irfrid, 
skall  vara  här  begrafven. 

Wiggeby,  ett  mtl  skatte,  "Vs  '^''^^se 
uti  Lillkyrka  socken  af  Trögds  härad 
Uppsala  län,  är  en  för  ståndspersoner 
bättre   bebyggd  egendom. 

Wiggeby,  ett  berustadt  säteri  uti 
Skinberga  socken,  Hammarkinds  härad 
och  Linköpings  län,  omkr.  V,  mil  från 

Söderköping,  vid  Storån,  beslår  af  l'/., 
mtl  och  i  sambruk  lagda  Eggeby,  1  mtl. 
Godset,  med  åtminstone  ännu  på  1850- 
talet  deruuder  lydande  Gamla  Strö  qvarn 

om  3  par  stenar  vid  Tvärån,  '/^  frälse 
O/ra  Narebro  med  qvarn  af  2   par  ste- 

nar, utjordarne  Stockeby  och  Sandätigen, 
synes  ha  varit  bland  de  gods,  till  en 
del  hörande  under  Liljestad,  som  Johan 
Casimir  af  Pfalz  fått  i  vederlag  för  ute- 
blifven  brudskatt,  och  Adolf  Johan  sedan 
innehaft  under  Stegeborg.  I  en  sednare 

tid  har  Wiggeby  tillhört  slägten  Grus- 
björn,  egdes  år  1783  af  major  A.  U. 
Freidenfelt,  såldes  år  1799  af  hofjägra. 

Lagercrantz  till  general-majoren,  grefve 
Ph.  Schwerin,  död  1828,  och  har  allt- 

sedan iörblifvit  inom  slägten.  —  Wig- 

geby med  Eggel)y,  tillsammans  2'/.,  mtl, 
taxerades  1864  tUl  130,000  rdr  rrät. — 
Dessutom  finnas  gårdar  och  byar  med 

namnet  Wiggeby:  2  frälse  och  ̂ '^  militise 
uti  Skärkinds,  1 '/o  skatte  uti  Kuddby  och 
3   mtl  frälse  i   Wårdsnäs  socknar. 

Wiggeby,  kungsgård  uti  Norrsunda 
socken  af  Erlinghundra  härad  och  Stock- 

holms län,  af  \^n  mtl,    som    förr   varit 
2  hela  frälse-hemraan,  hvilka  tillika  med 

Rosersbergs  frälse-säteri  och  ' /.,  mtl  frälse 
Krogsta  blifvit  1762  utbytta  mot  Löf- 
staholm  till  kungsgård  för  dåvarande 

hertig  Carl  af  Södermanland.  —  Ofver 

egorna  går  Stockholm — L^ppsala  jernväg 
med    station    här,    benämnd   Rosersberg, 
3  mil   från   båda  städerna. 

Wiggebyholm,  Wigbyholm  (efter  Wie- 
degren),  två  mtl  frälse-säteri  i  Grebo 
socken,  Bankekinds  härad  och  Linkö- 

pings län,  2'/4  mil  från  Linköping,  nära 
Erlången,  är  bildadt  af  sammanlagda 

Wiggeby  och  Wiggebytorp,  som  hafva 
tillhört  Gunnar  Galle  på  1620-talet,  der- 
på  slägten  von  Scheiding,  Carl  Jörgen 
Kagg  1683  med  säterifrihet  för  3  mtl. 
Bland  sednare  egare  må  nämnas  det  af 
konung  Carl  XI  högt  värderade  kongl. 
rådet  Carl  Piper,  hvars  enka  gjorde 

Wiggebyholm  jemte  Stureforss  till  fidei- 
kommiss för  äldsta  dotterns  afkoralingar 

eller  grefvarne  Bielke.  —  Under  säteriet  är 
afliyst  V .,  ratl  frälse-säteri  Kassingtorp. 

Wiggebyholm,  egendom  uti  Täby 
socken  af  Danderyds  skeppslag  och  Stock- 

holms län,  omkring  2  mil  från  hufvud- 
staden,  vid  Wärtan,  består  af  2  mantal 

frälse-säteri  Wiggebyholm  med  underly- 
dande ',,  säteri  Strand  och  3  mtl  frälse. 

Hufvudgården  förekommer  omkring  år 
1300  under  namn  af  Wighby;  af  egare 

äro  inga  kända  före  1600-talet,  då  den 
tillhörde  Lagerfeltska  slägten,  hvars  stam. 
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fader  var  Israael  Israael.sson  Fortelius, 

adlad  LagertVIt,  som  stej^  till  liöga  vär- 
difjlieter,  deriblaiid  president  i  general- 
kollegium,  var  ännu  1817  inom  slägten, 
men  dessförinnan  har  den  någon  tid 
genorn  köp  innehafts  af  den  lärde  biskop 
Johannes  Gezelius  i  här  1718,  och  se- 

dan tillhört  grefve  Meijcrfeldt.  Ar  1849 
egdes  godset  till  olvjinuppgifna  mtl  af 
Titz,  år  1863  af  e.  o.  kanslisten  E.  G. 
Rehn  och  18GG  af  C.  V.  Öhman.  — 
Säteriet,  som  år  1818  liade  i  sambruk 
med  Strand  28  å  30  tunnors  utsäde, 
höbergning  till  190  lass,  vacker  och  väl 

anlagd  trädgård,  brist  på  skog,  taxera- 
des 1863  till  40,000  rdr  och  hela  egen- 

domen  till    105,000  rdr  rmt. 

Wiggesbo,  gård,  se  art.  KiimskuUa 
socken 

Wiggestaberg ,  ett  mtl  frälse  uti 
Huddinge  socken  af  Svartlösa  härad  och 
Stockholms  län,  beläget  något  ölver  1 

mil  från  hufvudstaden,  '/g  niil  från  jern- 
vägsstalion,  med  en  areal  af  881  tid 
17  kpl.,  hvaraf  253  tid  åker  och  odlad 
ängsmark  617  tid  skogsmark.  Hemma- 

net, bebygdt  med  boningslius,  innehål- 
lande 13  rum,  och  ladugård  af  gråsten, 

har  i  sednare  tider  brukats  under  det 

'/jj  mil  härifrån  belägna  Glömsta  säteri, 
lyder  nu  under  i^a/Zer-sia;  taxeringsvärdet 
är  35,000  rdr  rmt. 

Wij,  Wia,  ett  berustadt  säteri  uti 
Öfver-Grans  socken  af  Ero  härad  och 
Uppsala  län,  består  af  1  mtl  med  % 
mtl  skatte  Wij  beläget  på  gränsen  mellan 

Ofver-  och  Ytter-Graus  socknar,  2V4  mil 
från  Enköping.  —  Omkring  år  1640 
stadfästades  skepps-kaptenen  Joen  Plan- 

ting, adlad  Planting,  i  frälse-rätten  till 
ett  hemman  i  Wia  by  och  ett  i  Ycklo 
i  Ytter-Gran,  hvilka  voro  honom  gifna 
af  kronan  till  vederlag  för  ett  skatte- 

hemman, som  han,  efter  Kongl.  Maj:ts 
bref,  afstått  till  fältmarskalken  Ake  Tott, 

Han  blef  af  drottning  Christinas  förmyn- 
dare-regering adlad,  för  det  han  i  läng- 

1ig  tid  förhållit  sig  såsom  en  tapper 
krigsman.  Sedermera  äro  inga  egare 
kända  förrän  1849,  då  Wij  egdes  jämte 

^'2  mtl  och  qvarn  af  en  fru  Bergstedt, 
år   1863  af  öfverste  Hallman. 

Egorynulen  är,  enligt  karta  af  år 
1785,  inberäknadt  %  mtl  skatte  Alby 

i  Ytter-Graus   socken,    2,596  qvadratref, 

dt^raf  1,038  åker,  214  äng,  19  träd- 
gårdstomt. —  Underlydande  i  samma 

socken  äro  '/.,  frälse  Hällby,  en  vatten- 
qvarn  för  3  par  stenar  och  en  vädcrqvarn 
för  1  par  stenar.  A  Wij  egor  förekom- 

mer en  stensättning. 

Wij  (i  1793  års  jordebok),  ett  mtl 
frälse-säteri  uti  Jiöts  socken  och  Jiin- 
köpings  län,  är  beläget  nära  Norrköping, 

vid  Glan;  underlydande  2'/.,  mtl  Torp. 
Wij  har  år  1470  innehafts  till  en  del 
af  Bengta  Pliilposadotter,  tillhörde  fru 
Gertrud  Svaan  1636,  sedan  slägterna 

Krusbjörn,  Gyllenhorn,  Skytte,  Uillje- 
höök,  Lejonsköld,  Croniijelm,  Wolflfelt 
och  sednast  Montgomery.  En  del  al 

Torp  lydde  redan  på  1660-talet  under 
Wij,  som  på  1680-tale(  omnämnes  så- 

som   välbebygdt. 

Wij,  jernbruk  uti  Ugglebo  socken 
af  (iestrikland  och  Gefleborgs  län,  hvars 
första  privilegier  äro  af  d.  1  November 
1804  å  1  hammare  och  2  härdar  för 

900  sk//s  smide,  uppgifves  sedan  1855, 
med  oinskränkt  smidesrätt,  haft  vid  2 

hamrar  och  2  härdar  en  årlig  medel- 
tillverkning af  1,350  k  ]  ,400  kv7,  efter 

s  k.  tyska  smidesmethoden,  hvarförutan 

spiktillverkningen,  som  på  ämnes-jern 
från  Amots  bruk  här  idkas  för  en  ässja 
och  3  hamrar,  i  medeltal  utgjort  404 
centner. 

Härvarande  manufakturverk,  beståen- 

de af  2  kuipp-,  1  spik-  och  1  plåtham- 
mare,  nedlades  1805.  Tackjernet,som  före 
1857  erhölls  från  Abro  masugn,  belägen  på 

Wij  fr.-hemmans  mark,  fås  sedan  nämnda 
tid  från  Jädraås  masugn.  —  Tillhörande 

jordegendom  består  af  Wij,  6'/4  öresland 
säteri  och  20\^  öresl.  fr.  samt  lO^g  öresl. 
skatte  i  andra  hemman,  en  såg  och  ett 
tegelbruk  jämte  Åkerby  mjölqvarn  med 
2  par  stenar.  På  Wij  sätesgård  är  iii- 
fördt  cirkulationsbruk  i  10  skiften  om 

10  å  12  tid.  Bruket,  hvars  grundläg- 
gare  är  öfverhotjägmästareii  gr.  Mårten 
Bunge,  utgör  ett  af  de  s.  k.  Ugglebo 
eller  Ockelbo-verken. 

Wij,  bergsmanshanimare,  uti  Thors- 
åkers  socken  af  Gestrik  land  och  Gefle 

borgs  län,  med  1  hammare,  2  härdar 
(Ofra  och  Nedra),  hvarvid  tillverkats  i 
medeltal  åren  1859—61:  2,169  centn. 

stängjeru ;  egare  Jjjusiieverkens  bruks- 
egare  gemensamt    med   bergsmän.     Om- 
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kring  Wij  förekommer  qvartsbrott.  Wij 

by  om  28  öresland,  asatta  ett  taxerinsfs- 
vSrde   af  84.300  rdr.   har  9  esrare. 

Wik,  eii  siitessfård  uti  Balingsta  soc- 
ken af  Hasrmula  härad  och  Uppsala  län, 

omkrinsj  l"  4  mil  från  Uppsala,  består 
af  3  nitl  frälse-säteri,  och  det  underly- 

dande godset  utgöres  af  32  mantal.  — 
Gården  har  herrligt  läge  invid  stranden 
af  Låstaviken  —  en  af  Mälarens  många 
och  vackra  fjärdar  —  liksom  inbäddad 
i  en  herrlig  park  af  åldrig  löfskog.  — 

V«'iksgånl.  ett  gammalt  vikinga-  och  herre- 
säte, har  varit  bebodt  af  Upplands  för- 

nämsta lagmän,  samt  haft  ett  i  medel- 
tiden namnkunnigt  slott  under  namn  af 

Wikshus,  som  ännu  af  allmogen  benäm- 
nes Wiksmur.  Den  först  kände  egaren 

är  på  1200-talt't  Anders  And  (som  förde 
i  vapnet  tre  svartgråa  änder  på  en  hvit 
snedbjelke  i  blått  fält);  han  var  gift 
med  en  dotter  till  Anders  af  Moham- 
mar,  en  frände  till  Sverker  den  andre 

och  Brahe-slägtens  stamfader  (han  förde 
i  vapnet  tvenne  uppåtvända  örnevingar). 
Sedermera  egdes  Wik  af  Anders  Ands 
svåger  den  mäktige  lagmannen  Israel 
Andersson ;  han  var  gift  med  fru  Ram- 

frid Folkunge  (Östgöta  lagmannen  Folke 
Benodictsson  hin  unges  dotter),  och  är 
det  deras  dotter  Kamborg  Isrselsdotter 

And,  som  skall,  såsom  enka  efter  Arn- 
vid  Göstafsson  d.  ä.  (Sparre),  hvilken 

ihjelsköts  1317  i  Nyköping  vid  herti- 
garne Erik  och  TNaldemars  fängslande, 

hafva  låtit  uppföra  det  ellofva  vånings 
höga  slottet,  hvarigenora  den  högborna 
egarinnan  synes  ha  velat  bereda  åt  sig 
och  de  sina  en  trygg  och  oåtkomlig 

fristad  för  de  skaror  af  laglöst  och  våld- 
samt folk,  som  genomtågade  och  sköfla- 

de  landet.  På  eu  klippa  sköljd  af  sjöns 
vågor  lade  hon  grunden  och  först  högt 

uppe  på  muren  var  borgens  port  be- 
lägen, hvilken  således  på  den  tiden  efter 

ali  sannolikhet  endast  med  tillhjelp  af 
en  vindbrygga  var  tillgänglig.  Dertill 
byggde  hon  sitt  slott  så  högt  att  hon 
från  dess  tinnar  kunde  öfverskåda  både 

land  och  sjö  till  många  mils  vidd.  Der- 
igenom  blef  byggnaden  ej  blott  många 
gånger  högre  än  sin  bredd  utan  äfven 
dess  längd  blef  flera  gånger  mindre  än 
höjden.  Sålunda  fick  det  mörka  slottet 

ett  dystert    och    spöklikt   utseende,  syn- 

nerligast  om  aftnarna,  då  dess  väldiga 

höjd  fördubblades  i  det  speglande  vatt- 
net. Fördenskull  fruktade  landtfolket 

storliga  och  gjorde  korstecken,  då  de 
måste  passera  der  förbi,  och  sägner  gingo 
om  att  det  fordom  varit  ett  röfvarnäste. 

Emellertid  var  den  ädla  fru  Kamborg 
en  from  och  gudfruktig  qvinna,  hvilken 
blott  af  klok  omtanka  företagit  dessa 
försigtighetsmåit.  Af  sin  fader  hade  hon 
ärft  stora  rikedemar,  hvilka  hon  använ- 

de att  lindra  nöden,  hjelpa  och  trö- 
sta det  fattiga  och  utplundrade  folket 

hvar  och  när  hon  kunde.  Fördenskull 

blef  hon  efter  döden  ansedd  såsom  helig, 
och  hennes  graf  i  Åkers  kyrka,  som 
skall  vara  uppförd  af  lagmannen  på  Oland 
Amund  Joenssons  (Leijonmund)  liusfru 

Ramborg  Isrselsdotter  Brahe,  med  vörd- 
nad besökt  af  bygdens  folk.  Sistn.  fru 

Raraborgs  fader  var  lagmannen  Isrtel  Bir- 
gersson Brahe,  broder  till  den  heliga 

Birgitta  och  sonsonson  till  Anders  Ands 
svärfar,  äfven  han  skref  sig  till  Wik, 

som  synes  gått  i  arf  från  Arnvid  Göstafs- 
son (Sparre)  till  sonen  Gissle  Eliiiccsson, 

därefter  till  brödren  Göstaf  Arnvidsson, 
sonen  Arvid  Göstafoson  d.  y.,  dennes 
dotter  Margareta,  var  gift  med  Thure 
Bengtsson  (Bjelke),  lagman  i  Uppland, 

t  1415,  och  kom  sålunda  W-ik  inom 
denna  slägt.  En  sondotter  till  sistn. 
egare,  Karin  Stensdotter,  förde  godset 
till  Danmarks  rikes  råd  Claus  Nilsson 

till  Eliinge  och  Wik,  som  förde  i  vap- 
net två  spärrar  och  lefde  1434;  egdes 

sedermera  af  Nils  Rönnow,  som  förkla- 
rade krig  mot  konungea  af  England,  i 

anledning  af  det  kaperi,  som  föröfvades 
mot  ett  hans  fartyg.  Sedan  egdes  det 
af  Knut  Rönnow,  som  nära  ett  helt  år, 

1521,  försvarade  sig  mot  Gustaf  W'asa 
i  detta  slott,  ej  upptagande  större  grund- 

yta än  de  flesta  boningshus  i  våra  smärre 
städer,  men  dels  genom  läget  på  en 

klippa,  dels  genom  sitt  fasta  byggnads- 
sätt väl  befästadt.  Derefter  skall,  efter 

A.  A.  Afzelius,  Klas  Fleming,  den  i 
fäderneslandets  strider  berömile  Herman 

Flemings  son,  bott  på  Wik.  Han  var 

lagman  öfver  Uppland  och  alla  Nord- 
landen,  af  häfdatecknarne  städse  förblan- 

dad med  Finnen  Clas  Eriksson  Fleming, 
med  hvilkan  han  var  raka  motsatsen; 
denne    var   en    lärd    man,    befattade  sig 
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aldrig  med   krigssaker,    utan   vårdade  sitt 
laginansdömc    och    Icfde    stilla  på  denna 
sin  gård   Wik,  der    han    sammauskref  en 
krönika    om    de    märkligaste    tilldragelser 
i  Sverige    frän     13:de    århundradet    intill 
sin  tid;    var    äfven  namnkunnig  för  jagt 

och   fiske,  särdeles   skäljagt  i  skären.    En- 
dast   uti    att    vara    Sigismund    tillgifven 

och  trogen,  var    han   lik  den  finska  Fle- 
ming.    Han    var    gift    med    Elin    Horn, 

dotter    af    den    store    fidtherren  Herman 

Horn.     Wik    egdes    äfven    af    fältherren 
Gustaf  Horn,    hvars    enka,  Sigrid   Bjelke, 
lät  nedrifva  fyra  af  det    förfallna  slottets 

ellofva    våningar,    hvarefter   de    sju  åter- 
stående   inreddes    till    boningshus.     Der- 

efter  blef  öfversten  Bernhard  von  Liewen 

omkring    1690    egare    genom   gifte.     Pä 

1770-talet  öfvcrgick  goclset  likaledes  ge- 
nom  gifte    till    friherre    Charles  De  Geer 

samt  slutligen   till    riksmarskalken  grefve 
H.   von   Essen,   hvars  afkoniling,  general- 

majoren grefve  Essen   nu  innehar  godset. 
Af    honom    är    det    gamla    slottet,    som 
redan   1751   var  sä  förfallet,  att  ett  nytt, 
dock  tämligen    oansenligt    hus    uppfördes 

i  närheten,  med  betydlig  kostnad  restau- 
reradt.    Det  har  väl  ännu  en  ganska  akt- 
ningsbjudaude  höjd,  fastän  ej  fler  än  fyra 
våningar  återstå   af    de    förra   ellofva,     I 
öfversta  våningen  finnes  en   med  dyrbara 

vapen    och    rustningar    samt    tlera    gam- 
maldags   skåp    och    kläder    rikt    ornerad 

riddarsal,    hvars    ena   yägg   emot  spiseln 
))iydes  af  ett  vackert  porträtt,  måladt  af 
Boklund    och    föreställande   den  mäktiga 
fru  Ramborg.    Från  tornet,  som  höjer  sig 
öfver  midten  af  det  höga,  spetsiga  taket 

njutes  en  lika  vacker,  som  vidsträckt  ut- 
sigt  öfver  Låstaviken    och    dess  stränder. 

Till  gården    höra   dessutom  vackra  park- 
och  trädgårdsanläggningar,  upptagande  28 

qvadratref.  Utom  slottet  och  det  på  1750- 
talet  uppförda  mindre  boninghuset,  finnes 

en  uthusbyggnad,  täckt  med  asp-spån,  som 
förtjenar  bli  mer  uppmärksammad  såsom 
ett  både    billigt    och    varaktigt    taktäck- 
ningsraateriel  och  skulle  lätteligen  kunna 
erhållas,  om   vid    hvarje    egendom  några 

tunnland  besåddes  med  aspfrö  och  plan- 
torna väl  vårdades  samt  träden  skonades, 

tills  de  uppnått   passande  storlek.     När- 
varande   egaren    har    äfven   låtit   inrätta 

en  barnskola,    som    förestås    af    en    utaf 
honom    aflönad    lärarinna    från  diakoniss- 

inrättningen   i    Stockholm.   —  Af  förut 
VII. 

uppgifna  under),  hemmantal  äro  12^/4 
mtl  med  Fröviboda  qvarn  belägna  i  Ba- 

lingsta  socken,  14*^8  frälse  och  IV2 ''ust- håll  äro  belägna  i  Åkers,  Dahlby,  Tibble, 

Åland,  Jerlåsa  och  Giresta  socknar.  — 
Säteriets  egorymd  är  2,748  qv.ref,  deraf 
1,264  åker,  201  skoglös  naturlig  äng,  olO 

skogbeväxt  mark.  —  Bland  underlydande 
hemman  niimnas  Bonas,  Frövi,  Wendt- 
brunna.  Skäl  by. 

Wik  eller  Farresta,  en  säteri-ladu- 
gård af  2  mtl  uti  Stockholms  liin,  Werradö 

skeppslag  och  Hem  mesta  fjerding,  nära 

Grislingetjärden,  1 '/g  mil  s.  från  kyrkan, 
reducerades  med  HeraraestH,  hade  på  1700- 
talet  samma  egare  som  Fahrsta,  tillhcirde 
1825  Rosenblad,  år  1866  ryttraästareu 
G.  M.  Bruncronas  arfvingar;  sistnämnda 
års  tax.värde  var  65,000  rdr,  utom  för 

tegelbruk  och    1   mtl  frälse  Herrvik. 

Wik,  ett  gammalt  herregods  i  Stig- 
tomta  socken,  Jönåkers  härad  af  Söder- 
maidand,  beläget  vid  sydligaste  viken  af 
sjön  Yngarn.  Godset,  som  består  af  3 
mtl  frälse-säteri ,  namnes  redan  1430, 
dä  Gillick  Håkansson  gaf  detsamma  i 

morgongätva  till  sin  fru,  Lucia  Henriks- 
dotter Liljc,  sedermera  oragift  med  Erik 

Geet  till  Djulö.  Pä  IGOO-talet  kora  egen- 
domen till  slägten  Silfverpatron,  derefter 

till  Kruse,  Silfverhjelm,  Ehrenstam,  Wran- 
gel  o.  s.  v.  Ar  1863  egdes  godset  jemte 

underlydande  3^/4  mtl  af  majoren  m.  m. 
B.  P.  Brändström.  Flera  fornlemningar 
lära  finnas  i  trakftii 

Wik,  äfven  kallad  Wändelstorp,  en 

egendom  i  Lekeryds  socken,  Tveta  härad, 
Jönköpings  län,  belägen  nära  Stensjön, 
består  egentligen  af  två  gårdar,  Wik 

och  Wändelstorp,  för  länge  sedan  före- 
nade till  en,  utgörande  2  mantal  frälse- 
säteri med  underlydande  Kettilstorp,  Yg 

mtl  skatte;  taxeringsvärdet  var  är  1863 
57,000  rdr  rnit.  Enligt  uppgift  utgör 

årliga  utsädet  60  tunnor  och  afkastnin- 
gen  400  tunnor.  Här  finnes  ett  sand  - 
stensbrott,  der  förträifliga  qvarn-  och 
slipstenar  förfärdigas  i  stor  mängd.  — 
Gården  Wik  egdes  under  medeltiden  af 
Wadstena  kloster, indrogs  till  kronan  1527, 

donerades  1568  till  Sten  Eriksson  Leijon- 
hufvuds  enka  Ebba  Lilliehöök,  tillföll  se- 

dan slägten  Stjerna  och  1632  slägten 
Ribbing,  som  förvärfvade  sig  Wändelstorp 

med  qvarnen  Gustaf  och  sednare  såg- 
qvarnen    Björn    af    grefve     Pehr    Brahe. 

44 
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På  1730-talet  hade  godset  vuxit  till 

18^8  mtl.  År- J 797  tillföll  egendomen 
genom  gifte  C.  O.  Stälhamniar,  1810 
frih.  G.  G.  Adlerbeth,  som  åter  bortbvtte 
godset  till  inspektören  J.  Sjöberg  och 
handlanden  Kihiström.  Nuvarande  egareu 
är  herr  Ii.   A.    Mobeck    sedan   är   1835. 

Wik,  ett  trälse-säteri  uti  Arvika  soc- 
ken af  Jösse  härad  och  Carlstads  län, 

'  ̂  mil  från  Arvika  köping  och  den 
blifvande  Jeruvägeu  till  Norge,  består  af 
1  ratl.  Abyggnaderua  utgöras  af  olje- 
måladt  maugärdshus  af  2  våningar  med 

13  rum  och  en  flygel  med  o  rum,  ut- 
märkt vackert  belägna  invid  Arvikasjön 

och  oragifna  af  löfskog  samt  en  större 
trädgård.  Säteriet  är  urgammalt  och 

har  på  15  och  IGOO-Ialen  tillhört  släg- 
terna  Bratt,  Ram,  Koos  och  Blancken- 
fjell,  hvarifrån  det  genom  gifte  öfvergick 
till  brukspatron  Anders  Wennerstrand ; 
egdes  1825,  då  det  jemte  underlydande 
värderades  till  100,000  rdr,  af  kapten 
J.  L.  Hård  af  Segerstad,  död  här  1836; 
dennes  enka  Maria  Charlotta  von  Wicken 

och  sterbhuset  ha  sedermera  innehaft  god- 
set, hvarifrån  de  försålt  först  hemmanet 

Skog  för  40,000  rdr  rmt,  sedan  Trotakan 
för  41,500  rdr,  sä  att  Wik  utgjorde  1863 
ensamt  med  tullqvarn,  salu-  och  legosåg 
en  egendom,  uppskattad  till  117,566 
rdr  rmt. 

Wik,  nederlags-  och  handelsplats  med 
postexpedition  och  gäslgifveri  uti  Söder- 
bärkes  socken  i  Dalarnc  och  Österbergs- 
lags  fögderi,  belägen  vid  Södra  Barken, 

nära  gränsen  mot  Westmanland,  l',^ 
mil  frän  kyrkan;  185  inbyggare,  deraf 
30  ståndspersoner,  48  bergsmän  ;  omtalas 
redan  i  konung  Magni  bergsordniug  år 
1354  och  i  Eriks  af  Pommern  privilegier 
1420  under  namn  af  Wikaberg;  stället 
har  sedan  gammalt  varit  en  samlings- 

plats för  folk  frän  mänga  orter.  Största 

gården  utgöres  af  li'i,l  mantal  Wik, 
taxeradt  till  72,000  rdr  rmt,  utom  un- 

derlydande '/o  säteri  Lexsjöbo,  -f^  mtl 
Billsjö,  kolarehemman  m.  fl.  och  Billsjö 
masugn,  hvilka  alla  egas  af  Skinnskatte- 
bergs  bruksintressenter.  Från  gästgifvare- 

gården,  I';   mtl  Wik,  skjutsas  till: 
Westerby  i  u.   v   IV4  mil. 
Bouitmora  i  s.  o.  i  Westmanland    1 V4     » 

En  allmän  uppmaning  i  Westman- 
land  och  Norra  Uppland  till  en  resande. 

sedan  han   väl  satt  sig  i  åkdonet  och  det 
bär  i  väg,  är: 

Kör  och  skrik, 

Säj,  du  är  hemma  i   Wik. 
Man  är  ense  om  att  med  detta  Wik 

menas  Wiks  by. 

Wik  eller  Stjemvik,  två  mtl  säteri- 

ladugård, 1^8  skatte-rusthåll  och 'o '"^1 
frälse  uti  Hammarby  socken  af  Wallen- 
tuna  härad  och  Stockholms  län,  '/g  mil 
n.  o.  frän  kyrkan,  som  ligger  2%  nii^ 
från  hufvudstaden.  Af  Wiks  hemman 

egdes  1863:  1  mtl  skatte  jemte  säteriet 
Wäsby  under  Leufsta,  de  öfriga  af  gr. 
H.  A.  Taube  m.  fl.  i  Stockholm;  samma 

år  taxerades  3^8  mtl  AVik  till  68.000  rdr. 
Enligt  uppgift  i  Dagbladet  skall  Wik  jemte 
2  mtl  frälse  Hammarby  i  samma  socken, 

4^/4  mtl  i  Eds  socken  samt  1  mtl  frälse 
Wällstad,  väl  beläget  i  Sollentuna,  men 
i  kyrkligt  hänseende  hörande  till  Eds 
socken,  blifvit  försålda  af  statsrådet,  gr. 
von  Plåten  till  possessionaten  F.  Palin 

för  270,000  rdr.  —  A  Wiks  egor  finnes 
qvarn,  som  eges  under  Thorsäkers  säteri. 

Wik,  Vestra-.  (efter  jordeboken),  se 
Gustafsvik,  hvilket  namn  säteriet  erhöll 
vid  ett  Gustaf  IILs  besök  derstädes  hos 

enkefru  Linroth,  då  han  vid  afskeds- 
tagandet  yttrade  :  «Jag  ber  att  ert  trefliga 
Westervik  hädanefter  må,  såsom  ett  minne 
af  min  angenäma  vistelse  härstädes,  få 
kallas  Gustafsvikw. 

Wika,  konsistorielt  pastorat  af  2:a 
klassen,  hörande  till  Stora  Tuna  kon- 

trakt af  Westerås  stift,  utgöres  af  sock- 
nen Wika  med  Hosjö  kapell,  55  mtl, 

deraf  prestgård  l^/jg  mtl,  ̂ ',j\  mtl  kom- 
minister-boställe; folkmängd  2,430.  — 

Wika,  socken  uti  Stora  Kopparbergs  fög- 
deri och  län,  IV2  nail  s.  3.  o.  från  Falun, 

omgifves  i  vester  af  sjön  Kunn,  i  öster 
af  Schedvi  socken;  har  med  2  mils  I 

längd,  1  mils  bredd  en  areal  af  13,tM)d  • 
qvadratrail,  deraf  0,r,o.^  vatten  (deri  in- 
beräknadt  Hosjp'  kapell);  hemmantalet 
30'/3  skatte,  1,277  spannl.  bergfrälsejord, 
l{-'^  mtl  krono;  1,659  (är  1865),  1,422 

(år  1863  ')  inbyggare.  Utom  Runn, 
utgörande  nästan  socknens  hela  vestra 
gräns,  märkas  den  medelst  ett  sund  med 

nämnda    sjö    förenade     Wiksjön,    Lugn- 

')  Det  förra  efter  uppgift  frÄn  Stat.  Bureauii.  det 
(cdnarc  efter  niitulaUlängdeu. 
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vattnet  och  Fisklösen  samt  Hällsjon, 

f^eiiom  en  liten  a  utfallande  i  Wiksjön. 
Marken  mer  bergiij  än  jemii;  jqrdmfinen 

på  höjderna  jfrusartad  och  på  de  lägre 
trakterna  lera  och  sand;  skog  växer  till- 

räckligt; en  skogstrakt  å  970  tid  eges 

af  Kopparbergs  bergslag.  Malmanled- 
ningar linnas  flerestädes,  såsom  fordna 

K  alfbäcks  och  Botolfsbo  koppargrnfvor ; 
ur  Skinnarängs  2:ne  och  Hans  Jons 

grufva  brntos  år  1861:  98,356  centner 

malm.  Uppskattade  fastighetsvärdet  är 

1,477,854  rdr  rmt. —  Stora  landsvägen 
mellan  Falun  och  Hedemora  samt  Gefle 

— Dala  jernväg  gå  genom  socknen.  Vid 
stranden  af  Wiksjön  är  kyrkan  l)e]ägen. 
Skolhus  och  spannmålsmagazin  finnas. 
Utom  i  fasta  skolan  undervisas  äfven  i 

s.  k.  småskolor;  i  härvarande  skarpskytte- 
förening upptagas  qvinliga  medlemmar 

att  deltaga  i  sjukvården.  Ting  hållas  ä 
Strands  gästgifvaregård.  Sigillet  utvisar 

en  lind  pä  en  holme  i  sjön.  Socknen 
har  äfven  märkvärdighet  deraf,  att  den 

på  sin  tid  för  ovanlig  lärdom  utmärkte 
skalden  Georg  Stjernlijelm  föddes  (1598) 
inom  dess  område  af  ou  fattig  bergsman 

i  Svartkärs  by.  Bland  bättre  bebyggda 

egendomar  och  verk  märkas:  Bank-hyt- 
tan, af  historisk  märkvärilighet,  Carl- 

fors  och  Näs  ångsågar,  der  flera  arbe- 
tarebostäder och  skolhus  finnas.  —  Egen- 

domar: Kif näbben  med  Utanhed  och 

Hageisnäs ;  —  Svartskär,  Rensbyn,  Stor- 
gården, Refsarfvet,  Ramsnäsholm,  med 

vackert  läge  på  en  halfö  i  Ilunn.  — 
Staberg,  med  qvarn,  såg,  kopparhytta  och 

tegelbruk  ra.  ra.  —  Såghyttan,  koppar- 
oeh   svafvelverk.   —  Adress:   Falun. 

Wikafors,  ett  manufakturverk  i  Bya- 
rums  socken  af  Östbo  härad  i  Jönkö- 

pings län;  anlagdt  i  slutet  af  1850-talet. 
Wikan,  egendom  uti  Falköpings  lands- 

församling af  Wartofta  härad  och  Skara- 

borgs län,  */,  mil  öster  om  staden,  består 
af  3  mti  frälse-säteri  och  underlydande 

1  mtl  Snösbäck  samt  väderqvarn.  "Wikan 
är  välbebygdt  med  raaugårdshus,  onigif- 
vet  af  en  betydlig  trädgård,  innehållande 
eu  mängd  goda  fruktträd,  häckar  och 
alléer,  särat  med  kostbara  ladugårdshus; 

ymnig  tillgång  på  godt  vatten  finnes  uti 
källor,  brunnar  och  dammar.  Jordmå- 

nen består  af  bördig  svartmylla;  utom 
unff  barrskog:  finnes  ifod  bräuntorf.     Af 

eg^^re  kunna  endast  uppgifvas  herr  G. 
Westfelt  år  1813,  rvttra.  Gillnei  omkr. 

år  1828  och  1863' hr  H.  A.  Hennci; tax. värdet  sistu.  år  var  144,000  rdr  rmt. 

Wika  skogar  f  Wikesko<rs  allmänning). 
Så  kallas  hela  den  stora  trakt,  som  från 

Undenäs  kyrka,  å  andra  sidan  sjön  W  iken, 
innesluter  i  v  s.  v.  och  söder  en  del  af 

Undenäs  församling  till  6'  .^  mtl,  jerate 
största  delen  af  Beatcl)ergs  samt  lians- 
bergs  socknar  allt  intill  .sjön  Orlen,  som 

är  belägen  inom  den  sednare. 

Wikan  Bergagården,  V.,  mtl  frälse 

uti  Björlanda  socken,  Vestra  Hisings  hä- 
rad af  Göteborgs  och  Bohus  län,  beläget 

gent  emot  Nya  Elfsborg,  med  4  åboer, 
taxeradt  år  1864  till  19,450  rdr  rmt. 

Rörande  denna  gård  har  man  i  behåll 

ett  gammalt  dombref  och  ett  af  medel- 
tidens gåfvobref;  det  förstn.  upplyser, 

att  hemmanet  lydt,  så  långt  man  kan 
nunnas  tillbaka,  under  Bärl)y  tingslag; 

genom  det  sistn.,  sora  är  dat.  den  25 

Nov.  1476  och  utfärdadt  af  väpnaren 

Eggert  (jrupendal  på  Bohus,  bortgafs  12 
markebol  i  Wiken  med  alla  dithörande 

egor  till  hans  älskeliga  stjufdotter,  l)o- 
rothea  Hakonsdotter,  för  bevisad  trohet 

och  lydnad  till  evärdelig  ego  för  sig  och 

arfvingar,  hafvandes  hans  arfvingar,  i  fall 

de  derpå  vilja  något  tala,  att  det  igenlösa 
med   200  liibska  mark  i  goda  penningar. 

Wikarby,  stor  by  uti  Rättviks  soc- 
ken i  Dalarne,  6%  mil  n.  n.  v.  från 

Falun,  V/^  mil  från  kyrkan,  vid  Siljans 
strand  i  en  vacker  trakt,  med  fruktbar 

jordmån;  på  115  n:r  600  inbyggare; 
från  härvarande  gästgifvaregård  skjutsas 

till  Ofvanniyran  i  n.  o.  1%  rail,  Utby 

i  s.  o.  Vl^  d:o,  Garsås  i  v.  1'/^  d:o.  (Se 
vidare  V  band.,  sidd.  553,  556,  2:a  spalt.) 

Wikbolandet,  fordom  kalladt  Inter- 

vica,  den  halfö  af  Östergötland,  sora  om- 
gifves  i  norr  af  Bråviken,  i  öster  af 

Östersjön  samt  i  söder  af  Slätbaken 

och  har  namn  af  detta  sitt  läge  mel- 
lan båda  vikarna.  För  öfrigt  ligger  det 

längst  i  öster  af  länet  samt  lågländast 
af  alla  fögderier,  nämligen  omkring  300 
fot  under  Wetterns^  horizontalyta  och 

vid  pass  30  till  80  fot  öfver  hafsytan; 

är  en  fruktbar  trakt,  men  olik  den  öf- 

riga  Östgötaslätten  derutinan,  att  öfver- 
gångsbildningen,  sora  karakteriserar  den 
sednare.   här  helt  och  hållet  upphör.    Det 
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utgör  6:te  (3:dje  efter  Hahr)  föj^deriet 
iuom  Linköpings  läu,  iunefattande  de 
tre  häraderna:  Lösing,  Björkekiud  och 
Östkind,  med  13  socknar  och  3  aunexer, 
h vilka  äro  tätt  bebodda,  af  17,670 

personer  på  6, vis  qvadratmil  fast  mark, 
fördelade  på  753%  mantal,  derat  dock 

Qvarsebo  socken  med  6^  g  mtl  i  kyrk- 
ligt afseeude  hör  till  Strengnäs  stift; 

vattendragen  upptaga  nära  1  qvadr.rail. 
De  två  sistnämnda  häraderna  utgöra: 

UlkiolanJs  eller  Östkinds  och  Björke- 
kinds kontrakt  af  Linköpings  stift,  inne- 

fattande 8  pastorat:  Östra  iStenby;  — 
Östra  Husby;  —  Häradshammar;  — 

.  Östra  Ny ;  —  Kuddby ;  —  Å;  —  Tåby ; 
Konungssund,  med  eu  folkm.  af  11,665. 
Tillsammans  med  Bräbo  och  Memmings 
härader  utgör  Wikbolandet  en  domsaga 

med  26,560  personer.  Af  det  nära  grann- 
skapet med  de  gamla  ruinerna  efter  Brå- 

borgs  slott,  Brävalla  hed  med  dess  be- 
tydliga minnesmärken  ra.  m.  synes  an- 
ledning vara  för  hand  antaga,  att  landet 

varit  bebodt  från  äldsta  tider.  Ar  1588 

skall  det  varit  ringa  uppodladt;  men  för 
100  år  sedan  beskref  Broocman  detta 

fögderi  såsom  egande  den  bästa  åker- 
jorden i  hela  länet,  gifvandc  I6:de  till 

20:de  kornet  af  allehanda  strid  och  ren 

säd,  hvilket  ock  föranledt  allmogen  att 

upptaga  mycken  åker,  som  då  icke  till- 
fyllest kunde  gödas,  alldenstuud  ängen 

icke  svarade  dereraot;  likväl  underhalps 
gödningen  medelst  torf.  Sedan  dess  lära 
inga  större  uppodlingar  skett,  såsom  det 

synes  af  ännu  förvarade  skattläggnings- 
handlingar.  Oförlåtligt  tyckes  vara,  att 
den  tillfälliga  gödningen  med  torf,  på 

ängarnas  bekostnad,  ej  togs  vid  skatt- 
läggningarnas verkställande  i  betraktande, 

helst  tydligt  kunnat  inses,  att  hemma- 
nens fodertillgang  derigenora  borde  myc- 

ket förringas  och  ängarne  försämras.  Då 
numer  torflotterna  försvunnit  och  tillfälle 

ej  gifves  för  torfvens  ersättande,  hafva 
dock  hemmanen  qvar  den  pålagda  höga 
skatten.  Lika  litet  ipkttogos  af  skattlägg- 

ningsmännen de  särdeles  inskränkta  ego- 
områdena  så  väl  af  åker  och  äng,  som 
isynnerhet  af  skog  och  betesmark,  hvilka 
seduare  nästan  helt  och  hållet  saknas 

hos  flera  hemman.  Wikboläuningen,  som 
nära  ett  århundrade  st.tt  framför  en 

stor  del  af  det  öfriga  Sveriges  inbyggare 

i  landtbushålluing,  åtminstone  beträffande 
åkerjordens  bättre  skötsel,  måste  således, 
hårdt  nog,  vara  betungad  med  större 
skatter,  oaktadt  inskränktare  egor,  hvilka 

ej  lemna  tillfälle  att  förökas  eller  betyd- 
ligare förbättras;  och  då  härtill  äfven 

kommer,  att  ej  några  egentliga  binärin- 
gar, såsom  fiske,  skogsafsalu  eller  någon 

betydligare  boskapsskötsel,  kunna  åstad- 
kommas, så  får  man  tillskrifva  deras 

fosterlandskärlek,  att  de  icke  öfvergifva 
så  pressade,  skatilagda  och  inskränkta 
jordtorfvor.  Wikbolandets  inbyggare  äro 
i  allmänhet  kända  för  någon  lyx.  så  väl 

i  anseende  till  klädediägt,  som  isynner- 
het hvad  hästar  och  åkdon  beträffar.  Sällan 

får  man  inom  Sveriges  öfriga  provinser 
se  så  utstyrda  ekipager  vid  marknader 
och  kyrkobesök,  som  från  denna  trakt. 
Gårdarne  äro  i  allmänhet  väl  bebyggda. 

Wiken,  »Wikin»  är  allmännaste  be- 
nämningen på  Bohuslän  i  våra  forn- 

skrifter;  namnet  förekommer  redan  år 
700  vid  berättelsen  om  Brävalla  slag, 

deri  kämpar  från  Wiken  med  beröm  om- 
nämnas, uti  berättelsen  om  Harald  Hår- 

fagers  härfärd  till  Wiken  år  869  och  uti 
konung  Hakon  Adalstens  Gulathingslag 
af  omkring  år  950;  det  gafs  i  äldsta 
tider  åt  allt  hvad  som  låg  mellan  GÖta 
elf  och  Glommen  ända  upp  till  Eda  skog, 
betecknade  således  rätteligen  kustländerna 

på  båda  sidor  om  Opslofjorden  (Chri- 
stiania  fjord)  och  tros  vara  taget  af 

dessa  länders  läge  omkring  nämnda  hafs- 
vik.  Det  innefattar  området  för  alla  de 

floder,  som  falla  i  Kattegat  mellan  Ide- 
fjorden och  Halland,  så  långt  in  i  lan- 

det, som  dessa  floder  räcka.  Dess  för- 
nämsta vattendrag  äro  utom  Göta  elf: 

Idefjorden,  som  gifver  sin  ena  kust  åt 
Norge  och  den  andra  åt  Sverige  samt 
af  hvars  2  grenar  den  ena,  Tistedals- 
elfven,  hörer  till  Norge,  den  andra.  Bulla- 
ren,  till  Sverige ;  Qvistrumsel/ven,  ryktbar 
genom  1788  års  krig;  Lerjeån,  gränsflod 

i  söder.  L^^tom  hvad  som  finnes  nämndt 
om  denna  trakt  under  art.  Bohuslän, 

må  här  vidare  några  historiska  tilldragel- 
ser anföras.  Efter  Harald  Hårfagers  död 

933,  som  till  följd  af  hans  söners  äre- 
lystnad blef  lösen  till  eu  af  de  rysliga- 

ste fejder  mellan  bröder  och  slägtingar, 
blcf  sonen  Erik,  med  det  väl  förtjenta 
tillnamnet  Blodyx,  gjord  till  öfverkonnng 
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i  Norge;  men  invanarne  i  Wiken  ut- 
ropade hans  broder  Olof  till  sin  konung. 

Genom  att  behålla  ensam  all  skatten 

af  sitt  land,  uppretade  han  sin  bro- 
der Erik,  sa  att  denne  öfverrumplade 

Olof  i  förening  med  en  tredje  Ijroder 

Sigrod  vid  Tönsberg,  der  de  blefvo  ned- 
huggna, hvarefter  Erik  lade  under  sig  hela 

Wiken  och  blef  der  öfver  sommaren  är 

935.  Men  under  denna  tid  antogs  hans 
yngste  broder,  Hakon  Adalstensfostre,  till 

konung  i  Norge,  hvarefter  Blodyx  nöd- 
gades fly  till   England. 

Bohuslän  och  landet  upp  till  nuva- 
rande Christiania  lemnades  siisoiu  länrike, 

mot  lialf  skatt,  till  förutnämnde  Olofs 

son,  Tryggve,  som,  blifven  vapenför,  drog, 
efter  tidens  sed,  med  sina  Wikveriar  pä 
härnadståg  till  de  Britanniska  öarna; 

men  deremot  anställdes  svära  plundrin- 
gar pä  Wikens  kuster  af  Danskarne  un- 

der Erik  Blodyx'  hämndgiriga  söner, 
kallade  Gunildssöner,  hvilka  dock  rönte, 

vid  Tryggves  återkomst,  tappert  motstånd, 

tills  Tryggve  slutligen  blef  slagen  utan- 
för Sotenäs,  hvilket  nederlag  hämnades 

af  konung  Hakon  genom  segern  vid  Aug- 
valdsnäs,  h varigenom  Tryggve  och  hans 
Wikveriar  så  förbundos  med  denna  Nor- 

ges älskvärdaste  konung,  allmänt  kallad 
»den  gode»,  att  de  äfven  efter  sedan  han 

stupat  i  kampen  mot  brorsönerna  för- 
blefvo  hans  vänner.  Konung  Hakon  dog 
af  en  pil  på  samma  klippa,  der  han 
blifvit  född.  Ibland  de  allmänna  inrätt- 

ningar denne  konung  gjorde,  och  hvilka 
äfven  gällde  Wiken,  var  landets  indel- 

ning uti  härader  eller  skeppsreden,  hvilka 
i  krigstider  skulle  utreda  ett  visst  antal 
skepp.  Denna  indelning  sträckte  sig  så 
högt  i  landet,  som  laxen  gick  i  ström- 

marna, d.  v.  s.  så  långt  från  kusten,  som 

man  kunde  framskaffa  skeppen.  Dess- 
utom anordnade  han  om  vårdeldar  och 

budkaflar  samt  var  i  öfrigt  en  god  lag- 
stiftare, en  tapper  och  vänsäll  herre. 

Efter  Tryggves  död,  som  är  omnämnd 
under  art.  Tryggö,  innehades  landet  en 
tid  af  Thorkel  Leyra,  tills  Tryggves  son 
med  den  sköna  Astrid,  den  namnkunnige 
Olof  Tryggvason,  genom  hvilkeu  kristna 
läran,  änsköut  planterad  med  svärdet, 
skulle  fästa  djupa  rötter  kring  Norges 
fjällar,  fördref  härifrån  Erik  Jarl  och  för 
en  tid   hade  sitt  hof  i  Wiken,    der    han 

begynte   införa   kristendomcr!   (se  artikeln Boiiuslän). 

Om  den  märkvärdige  konung  Olof 

den  Helige  påminna  äfven  här  mång- 
faldiga ställen  och  sägner,  se  art.  Olofs 

källor,  Olsborr/,  Kyrkesund;  "Wiken  befin- nes  ock  varit  denna  konungs  trognaste 

landsända  och  aldrig  deltagit  i  de  öf- 
riga  länens  uppror.  Efter  hans  död  varade 
ock  god  fred  under  lång  tid  i  Wiken. 
Att  ifrån  Danskarnes  korta  regering  i 

detta  land  härleder  sig  en  del  af  Bohus- 
läns kronoskatter,  torde  äfven  få  nämnas. 

En  svår  storm  öfvergick  sedermera  Wi- 
ken, då  Sigurd  Slembidjakn  gjorde  miss- 

lyckade försök  att  få  Norges  krona  efter 
att  ha  mördat  Harald  Gille,  och  sluta- 

des omsider  genom  drabbningen  vid  Hol- 
mengrå  1139,  der  nämnde -Sigurd  blef 
på  ett  qvalfullt  sätt  dödad.  Dock  upp- 

kom snart  osämja  mellan  Haralds  söner, 
af  hvilka  Inge  blef  segrare,  emedan  de 
mäktige  voro  på  hans  sida,  eftersom  de 
under  honom  kunde  obehindradt  drifva 

sitt  sjelfsvåld.  Under  dessa  partistrider 
kunde  hvarje  orostiftare  vara  säker  om 

att  i  det  oroliga  Bohuslän  finna  med- 
håll och  understöd;  derföre  komrao  de 

ock  vanligen  först  hit  och  upptände  här 
de  inhemska  krigslågor,  som  förhärjade 
S:t  Olofs  rike.  Eolket  härstädes,  »öster 
i  Wiken»,  var  ock  mäktigt  och  ganska 
enigt,  hvarför  ock  den,  som  tick  det  på 

sin  sida,  kunde  ega  godt  hopp  om  fram- 
gång för  sina  planer,  särdeles  om  dessa 

gingo  ut  på  hvad  ondt  var.  Deraf  upp- 
kom ett  ännu  allmänt  gängse  ordspråk: 

»Det  är  godt  att  ha  en  vän  i  Wiken». 
—  Under  åren  1174  och  llToframforo 
Birkebenerna  med  mord  och  rof  härstä- 

des,  så  att  inbyggarne  fattade  ett  out- 
släckligt hat  till  dessa  och  förenade  sig 

fördenskull  med  de  många  bedragarne, 
som  framkommo  med  föregifua  anspråk 

på  kronan.  Baglerna,  som  spela  i  Nor- 
ges historia  en  betydande  roll,  voro  till 

största  delen  från  Wiken.  Striderna  af- 

stannade  väl  något  genom  Hakon  Ha- 
konssons  utnämnande  till  konung  af  bada 

partierna,  men  var  dock  af  kort  varak- 
tighet, då  ett  nytt  parti  uti  Ribbungarne 

uppstod  och  tillställde  en  förfärlig  oreda 
i  Wiken,  tills  på  herredagen  i  Bergen 
den  15  Aug.  1223  konungen  nödgades 
afstå  åt  Skule  Jarl  Bohus  län. 
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Utrymmet  medgifver  ej  att  anföra 

flera  af  denna  provins'  strider.  Vi  vilja nu  blott  nämna,  att  AViken,  norra  Bohus 
län,  förklarades  väl  genom  Malmö  recess 
är  1524,  med  bibehållande  af  sina  gamla 
privilegier  och  utan  att  betungas  med 
nya  skatter,  »böra  förblifva  i  Sveriges 
ego»,  men  blef  snart  åter  afstådt  af  kon. 
Gustaf,  som  var  utledsen  vid  Wiken, 
till  stor  del  för  de  mångåriga  tvister 
han  haft  för  denna  landsändas  skull  med 

danska  kronan;  slutligen  förenades  det 
dock,  jemte  det  öfriga  Bohuslän,  1658 
med  Sverige. 

En  viking,  hvars  namn  blifvit  minst 
.  bemärkt  af  efterverlden,  som  af  de  många 
strider  och  härnadståg,  sägnen  såväl  som 
historien  lemnat  åt  densamma,  har  lärt 

sig  att  i  Vikingar  se  endast  sjöröfvare, 

är  sålunda  äfven  väl  förtjent  att  ihåg- 
kommas  till  mildring  af  omdömet  öfver 
dessa  våra  hädangångna  förfäder.  Harek, 

så  hette  vikingen,  bodde  på  Thiotle  sä- 
tesgård med  12  underlydande  hemman 

i  A\  iken  och  hade  många  handelsskepp, 
som  besökte  Tyskland,  Flandern  och 
England.  Det  var  en  sin  tids  Skoglar 
Toste,  och  hans  sköna  dotter  Ulfhild  hade 
ock  förnäma  friare.  Denna  Ulfhild  lärer 

först  blifvit  svenske  konung  Inge  II 
Halstanssons  samt  sedermera  kon.  Sverker 
I:s  första  gemål. 

Wiken,  annex-socken  till  Wäsby  pa- 
storat, ligger  i  Luggude  härad  af  Malmö- 

hus län,   1' 
mil  n n.  v.  från  Helsinsr- 

borg;  innefattar  endast  1';^  mtl  skatte 
på  1,018  tid  =  5,700  qvadratref  med 
920  inbyggare.  Marken  är  jeran,  jord- 

månen svartmylla,  åkern  obetydlig,  skog 
till  husbehof  växer  vid  hemmanen  Svi- 

nabäck och  Gödstorp;  men  de  öfriga 
delarne  af  socknen,  hemmanet  llyy  och 
fiskläget  Wiken,  äro  i  saknad  deraf.  Det 
sistnämnda,  beläget  mellan  Allrum  och 
Höganäs,  är  ganska  betydligt  med  216 
hushåll,  hvilka  lefva  hufvudsakligen  af  sjö- 

fart, som  idkas  med  13  egna  fartyg  om 
483  läster,  och  ett  inbringande  sillfiske 
samt  annan  saltsjöfisk ;  åtminstone  ännu 
1820  hade  fiskrarne  här  det  lofordet  om 

sig,  att  oj  ha  gifvit  vika  för  den  hos  fiskare 
vanliga  frestelsen  till  lurendrejeri;  här  äro 
ganska  vackra  hus,  god  hamn,  qvarn, 
räddningsanstalt  för  skeppsbrutna,  ra.  ra. 
För  de   farliga  grunden  utanför  fiskläget 

varnar  ett  fyrfartyg.  Socknens  hela  fastig- 
hetsvärde är  250,400  rdr  rmt.  —  Kyrkan 

ligger  ̂ g  mil  söder  från  moderkyrkan 
och  ungefär  lika  långt  från  adressorten: 

Höganäs. 
Wiken,  by  i  Ytter-Hogdals  socken  i 

Helsingland,  med  socknens  öfverflyttande 
år  186-)  från  Gefleborgs  till  Jämtlands 

län  räknad-  till  sistnämnda  län;  52'/^ 
öresl.  (16  öresland  =  1  mtl);  gästgif- 

veri,  postexpedition  sedan  1861,  utvex- 
lande  post  med  poststationerna  i  Ljus- 

dahl och  Kårböle ;  härifrån  skjutsas  till 

Öfver- Högdal  i  Herjeådalen  n.  v.  1^/^ 
mil,  till  Ha/re  i  Medelpad  3  d:o,  till 
Nilsvallen  i  s.  v.  i  Herjeådalen   2^/o  d:o. 

Wiken,  by  i  Hede  socken  af  Her- 
jeådalen och  Jämtlands  län;  67*/2  trög 

eller  l'U  mtl;  16  åboer,  84  inbyggare; 
redan  1817  var  fråga  om  postkontors  in- 

rättande i  denna  by,  1  mil  från  kyrkan,  der 
vägarne  sammanstöta  från  Norge,  Jämtland 

och  Helsingland,  samt  upplåtandet  af  bo- 
ställe åt  landskapetsenda  kronobefallnings- 

man;  från  härvarande  gästgifveri  skjutsas 
till  Ra}isjö  i  söder,  2[\  mil,  hvarimellan 
ännu  1820  ingen  menniskoboning  fanns, 
till  Wemdalen  i  n.  v.,  1  d:o,  till  Hedeby  i 
öster,  1  d:o.  På  denna  ort  brukas  ett 
slags  bröd,  bestående  af  islandsmossa, 

som  kokas  3  gånger  och  blandas  der- 
efter  med  barkmjöl. 

Wiken,  eller  Gamla  Varfvef,  skepps- 
varf  uti  Carl  Johans  församling  af  Gö- 

teborgs och  Bohus  län,  med  39  hus; 

varfvet,  som  år  1858  sysselsatte  57  ar- 
betare, är  åsätt  ett  tax.-värde  af  100,000 

rdr  och  byggnaderna  af  288,790  rdr  rmt; 
egare  till  varfvet  i  sednare  tider  ha  varit 
A.  Landgren  och  dennes  arfvingar. 

Wiken,  sjö  i  Westergötland,  den 

högst  belägna  på  hela  kanallinien,  lig- 
gande 307,7  fot  öfver  Östersjön,  11  fot 

öfver  Wettern  och  159,2  fot  öfver  We- 
nern,  men  89  fot  lägre  änUnden;  sträc- 

ker sig  i  en  halfcirkel  genom  Undenäs, 

Ransbergs,  Bellefors  och  Fägreds  för- 
samlingar inom  Wadsbo  härail  af  Skara- 

borgs län;  är  föreningspunkt  mellan 
Wenern  och  Wettern  samt  mellan  Öster- 

sjöns och  Westerhafvets  handel,  är  äfven 
vattenbassin  för  hela  vestra  kanallinien, 

som  ingår  i  sjön  vid  Tåtorp  på  sydvestra 
stranden  och  utgår  genom  Bottensjön  in 
i   Wenern.  Till  rymden  väl  icke  särdeles 
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stor,  utmärker  sig  "Wiken  likväl  genom 
sin  oregelbundna  förra  och  sina  pittore- 

ska stränder,  hvarå  äro  belägna  gårdarne 
Sätra  och  Hallnatorp.  Segelfarten  pä 
sjön  är  afkortad  medelst  en  1,640  fot 
lång  kanal  genom  landtungan  Edet  eller 
Spetsnäset. 

Wikern,  sjö  i  Nora  socken  af  Öre- 
bro län,  livarifrån  jernväg  för  hästkraft 

är  anlagd  till  Stribergs  grufvor;  se  vi- 
dare  denna  samt  Nora  sockens  artiklar. 

Wikers  kapell,  en  nybildad  annex- 
församling till  Nora  pastorat  i  Örebro 

län.  Nora  sockens  vidsträckta  areal, 

4,'>:u  qvadratmil,  jemte  den  starka  folk- 
ökningen (från  4,600  personer  år  1805 

till  7,940  år  1865),  har  gjort  det  nöd- 
vändigt att  afsöndra  församlingens  syd- 

vestra  del,  eller  trakten  mellan  sjön  Wi- 
kern och  Svarteltven,  till  ett  eget  kyrko- 

samfund, som  erhållit  ofvanstående  namn. 

När  frågan  väcktes  om  kapellets  upp- 
förande i  Skrikarhytte  by,  skyndade  det 

nya  kapellaget  att  kostnadsfritt  upplåta 
mark  till  begrafningsplats  och  insamlade 
genom  frivilliga  teckningar  ett  betydligt 

belopp  för  utförandet.  Inom  kapellför- 
samlingen ligga  Gamla  och  Aya  Wifcers 

byar,  den  förra  på  5  mtl,  skalteköpta 

på  1850-talet,  med  114  tid  ganska  bör- 
dig åkerjord,  till  större  delen  bestående 

af  8.  k.  limjord,  en  rödbrun  mylla  af 
förvittrad  kalksten,  105  tunul.  äng  och 
slåtterhagar.  Endast  närmast  byn  och 
mot  Skrikarhyttegränsen  är  skogsmarken 
växtlig,  eljest  i  allmänhet  mager  och 
trögväxt.  Hörer  till  Skrikarhytte  hyttelag. 
Egna  hyttan  ödelades  är  1780.  Gamla 

Wikersöken,  tillhörande  denna  by,  inne- 
håller 52  tid.  Här  är  Wikersviks  lastage- 

plats  och  grufegendom,  vackert  belägen 
vid  södra  ändan  af  sjön  Wikern  och  be- 

stående af  '.'^  ratl  i  denna  by  \l  mtl 

i  Nya  W'ikers  by  samt  l^jo  ratl  i  hem- 
manen Skrikarhyttan,  Eåskog  och  Noor, 

vattensåg  med  ett  blad,  Wikers  jern- 
malmsgrufvor,  bearbetade  sedan  1855; 

tax. värdet  är  72,600  rdr  rmt;  vid  egen- 
domen, som  eges  af  ett  bolag,  äro  124 

skattskrifna  personer.  Malmen  an<es  hålla 
50  proc,  och  uppfordrades  deraf  de  första 
åren  12,000  skU,  år  1865:  85,000  ctr; 
här  är  äfven  faktori  för  malmen  från 

Stribergs  grufvor,  hvarifrån  den  trans- 
porteras på  jernväg  till  sjön  Saxen  och 

vidare  på  båt  öfver  denna  sjö  och  Wi- 
kern till  Wikersvik;  härifrån  forslas  mal- 
men landvägen  till  hyttor  i  Nora,  Carl- 

skoga  m.  fl.  bergslager.  Under  samma 
förvaltning,  ehuru  tillhörande  ett  annat 

bolag,  äro  Ilvilan-  och  J/o-grufvorna,  be- 
lägna å  Skrikarhytte  mark,  sedan  äldre 

tider  arbetade;  uppfordringen  uppgifves 
i  sednare  tider  varit  årligen  6,000  skti 
jernraalm  af  60  proc.  mäktighet.  Nya 
Wikers  by,  af  2V  o  "itl,  skatteköpta  till 

större  delen  först  på  1850-talet,  är  be- 
lägen vester  om  förutnämnda  by,  men 

hvarken  så  vackert  eller  till  åkerjorden 
så  förmånlig,  ty  som  den  ligger  från 

vatten,  är  utsigten  mer  inskränkt;  dess- 
»itom  består  åkerjorden,  63  tid,  dels  af 

sten,  dels  af  i  sednare  åren  gjorda  ny- 
odlingar af  dy  pä  stenbotten;  slåttern 

upptager  118  tid;  skogsmarken  2,154 
tid,  är  tämligen  trögväxt.  Hörer  med 
sin  tackjernstillverkning  till  Elfliyttan. 

Egna  hyttan  ödelades  1748.  Wikersgår- 
den,  ̂ /t^  mtl.  —  Wikers  byar,  med  till- 

sammans 7^4  mtl  skatte,  ega  ett  taxe- 
ringsvärde af  163,000  rdr,  20  hemmans- 

brukare  och   280  inbyggare. 

Wikingsberg,  landtställe  vid  Hel- 
singborg, nära  helsobrunnen  Helsan,  är 

bebygdt  på  1850-talet  af  hofmarskalken 
N.  A.  Barck  och  förskönadt  af  hans 

enka,  född  Beckfriis,  som  der  nyligen 
(1864)  aflidit,  till  grannars  saknad  för 

sin  anspråkslösa,  flärdfria  och  mennisko- 
väuliga  lefnad. 

Wikingstad,  Wickenstad,  pä  1300- 

talet  Wikyngstatha,  socken  i  W"alkebo 
härad  af  Linköpings  län,  1^/^  mil  s.  v. 
från  Linköping,  omfattar,  med  V^  mils 
längd  och  bredd,  0,3öo  qvadratmil  eller 

8,100  tid,  med  47V8  "»ti,  hvaraf  21^,8 
skatte,  6  krono  och  19^0  frälse  (eller 
IS^  ratl  i  fordna  Kakered  och  28"*/8  i 
^^  ikingstad)  samt  omkring  1,140  inbyg- 

gare. —  Norra  och  vestra  delarne  af 
socknen  äro  slättland;  mot  öster  och 

söder  äro  mer  sammanhängande  skogs- 
marker, dock  utan  berg.  Rådande  jord- 

mån är  lera  och  dungjord.  Två  grenar 
af  Lillan  höra  hit,  hvaraf  den  ena  utgör 
ett  stycke  gräns  mot  Kärna  i  n.  o.  och 

den  andra  mot  Sjögestad  i  vester.  Tax.- 
värdet  är  1,333,320  rdr  rmt.  —  Uti 
folkskolan,  som  är  fast  och  trädde  i  verk- 

samhet   1847,    undervisas    omkring   60 



352 Wikiaa. Wiksbers. 

barn  af  en  examinerad  lärare.  Socknen 

utgör  ensam  étt  konsistorielt  pastorat 
af  Linköpings  stift:  hade  förut  2:ne 
kyrkor,  den  ena  i  annexet  Rakered  eller 
Rakeryd,  pä  knappt  2,000  alnars  afstand 
från  moderkyrkan;  men  178G  samnian- 
slogos  båda  socknarne  under  luifvud- 
socknens  namn,  då  äfven  ny,  gemensara 
kyrka  byggdes,  som  dock  invigdes  först 
år  1785.  Socknen  eger  flera  kassor, 

donation  af  Holmström,  magazin,  för- 
likningskomité  m.  ra.  Fattigvården  be- 
strides  genom  sammanskott  i  säd  af  om- 
krijig  30  t:r  och  i  penningar  c:a  200 

rdr  rmt.  Genom  pastor  P.  Alauder  stif- 
tades år  1S58  ett  sockenbibliothek  af 

omkring  200  band.  På  kyrkogården 

tinnes  en  murad  graf  för  slägten  Engel- 
kroua.  Af  fornlemningar  omtalas  bauta- 
steu  på  iSköltiåta  egor,  runstenar  på  Bo 
bys  äng,  å  Nybble  egor  samt  den  s.  k. 

Bankebergs-sXitnen. 
Bland  gårdar  märkas:  Nybble,  Sköld- 

stad, <Sörstad  och  Åsarp,  med  egna  ar- 
tiklar; vidare  må  nämnas  säteriet  Opp- 

lutida,  som  1610  tillhört  Germund  Some, 
sedermera  slägterHa  Ulfsköhl,  Odencrantz 
och  Fleming;  frälsegårdeu  Stora  Greby, 
som  haft  egare,  tillhörande  slägterna 
Danckwardt.  Hadorph  och  Lagerfelt,  år 
1853  inköpt  jemte  Haddorp  uti  Slaka 
socken  till  lokal  för  den  förut  vid  Sjö- 
gestad  befintliga  landtbruksskolan.  — 
Prestgården  (Berga),  1,  och  Harg,  ̂ /^ 
krono,  kaplansbol.  —  Gustad,  2  mänt. 
och  Gimestad,  *  4,  äro  railitiae;  —  Gu- 

stad, 1  mtl,  är  kronofogde-boställe.  — 

Boo,  2'/,  skatte.  —  Gunnarp,  1*^/4,  — 
Harg,  1,  —  Sobnark,  1,  allt  skatte. — 

Bankeberg,  1  skatte,  gästgifvaregård,  -^  4 
skatte,  1  frälse  egas,  af  bönder;  m.  fl. — 
Adress:  Linköping. 

Wikiau,  Wicklau,  socken  på  Got- 
land, är  redan  beskrifven  under  artikeln 

Sjonhem.  Folkmängden  år  1865  var 

220.  Kyrkan,  belägen  '/-^  mil  sydvest 
från  moderkyrkan,  är  från  början  upp- 

förd år  1262,  men  har  efter  verkställda 

tillbyggnader  på  lf?50-talet  blifvit  myc- 
ket vanställd. 

Wikmanshyttan,  jernbruk  uti  Hede- 
mora socken,  Näsgårds  fögderi  och  St. 

Kopparberg»  län,  1  mil  vester  från  He- 
demora, har,  tillsammans  med  Turbo, 

2  ståugjernshamrar    och   3  härdar,    oin- 

skränkt smide  för  stångjern,  spik-  och 
ståltillverkning;  år  1859  uppgifves  till- 

verkningen till  4,722  skU  stång-  och 
ämnesjern,  hvarifrån  afgå  320  lU  ma- 

nufaktur. Till  bruket  hörande  landl- 
egendom  utgöres  af  4  hemniansdelar  af 
tillsammans  27  rdr  27  sk.  4  rst.  skatt 

i  soldatårspenningar,  hvartill  vidare  hö- 
rer  Ingevallsbennings  tullmjölqvarn  om 
3  par  stenar.  Tackjernet  liemtas  från 
egen  masugn,  der  årligen  tillverkas  c:a 
23,436  centner;  stämpeln  är  WH.  O.  B.; 
malmen  dels  från  ̂ Yiks  grufvor  i  Gar- 
penberg  och  Bispbergs  vid  Säter,  dels 
ock  från  Nisshyttan  och  Norbergs  gruf- 

vor. Vid  expositionen  i  Paris  1855 
tilldelades  loford  öfver  Uchatii  stål  af 

denna  hyttas  tillverkning.  Vackra  prof 

på  sågar,  förfärdigade  dels  af  Uchatii- 
stål,  dels  af  Bessemers-stål  härifrån  före- 

visades vid  1866  års  industri-exposi- 
tion. —  Redan  på  1500-talet  skola  bergs- 
män här  anlagt  3  hammarverk,  som 

sedermera  utdömdes;  båda  bruken  till- 
föllo  i  raedio  på  1600-talet  dels  genom 
arf,  dels  genom  köp  brukspatron  Johan 
Angersteins  arfvingar;  år  1755  försåldes  \ 
hälften  till  dåvarande  general-majoren, 
friherre  S.  G.  Stjerneld;  nu  tillhöra  båda 

C.  R.  Ulfi"  till  V,o,  brukspatron  A.  Arf- 
vedsson  till  -/j^,  premier-löjtn.  G.  E.  Ulflf 

till  Yi(,.  V^id  Wikmanshyttan  bodde  på 
1500-talet  bergsmannen  Peder  Peders- 
son,  hvars  son,  hofrådet  Johan  Olofsson 

Dalkarl,  f  1675,  blef  stamfader  för  ad- 
liga ätten  Stjernhöök. 
Wikornes,  Norra  och  Södra,  kon- 

trakt af  Göteborgs  stift;  det  förra  inne- 
fattar 4  pastorat  och  staden  Strömstad, 

det  sednare  5  pastorat,  bildade  af  Tunge, 
Sotenäs,  Stångenäs,  Sörbygdens,  Qville, 
Tanums,  Bullarens  och  Wätte  häraders 
24  socknar  samt  2  kapell  (se  tab.  till 
Göteborgs  län),  med  en  folkmängd  af 

63,800  personer. 

Wiksberg  eller  Wik,  ett  frälse-säteri 
uti  Saleras  socken  af  Svartlösa  härad  och 

Stockholms  län,  vid  pass  2*  4  mil  från 
hufvudstaden,  1 '/g  mil  nordvest  från  soc- 

kenkyrkan, med  vackert  läge  vid  Söder- 
teljefjärdcn.  Säteriet  är  grundadt  af  1 
frälse  Wik  och  ̂ /^  frälse  Långvreta, 
förmedlade  år  1715  till  %  ratl.  Af 
egare  näranas  år  1686  Ehrenfelt,  1772 
fru   grefviunan  Piper,    år    1825  eukefru 
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grefviunan  Ulrika  Cronstedt,  och  1863 
C.  E.  Ramstedt.  Sistnämnda  år  bruka- 

des under  säteriet,  sona  ensamt  är  taxe- 

radt  till  33,000  rdr,  '/j,  mantal  (se  art. Salem);  till  gärden  hör  tegelbruk.  A 

Wiksbergs  egor  linnes  en  år  1683  upp- 
täckt lielsobrunn.  hvilken  dock  ej  på 

länge   varit   begagnad. 

Wiksen,  Norra  or-li  Södra.  Sjöar  i 
Suiäland. 

Wiksholm,  ett,  mtl  frälse-säteri  uti 
Hägerstads  socken,  Kinda  härad  och  Lin- 

köpings län,  vid  Strierns  södra  ända, 

'/,fl  mil  frän  kyrkan,  hvarifrän  räknas 
4'  .^  mil  till  Linköping.  Gården  har  i 

slut'et  af  1600-talet  tillhört  Jöran  Ulf- 
sparre,  såldes  af  honom  till  kongl.  rådet, 
grefve  J.  Spens,  kom  från  denna  slägt 
genom  gifte  till  r.  r.  gr.  A.  J.  W  rangel, 
egdes  1786  af  gr.  M.  Falkenberg,  år 
1818  af  kamrer  .1.  Lölström,  1825  af 
frih.  C.  G.  Frieseudorff  och  eges  sedan 
1850  af  bönder;  taxeringsvärdet  år  1864 
var  40,000  rdr  rmt.  Till  gården  hörer 

fiske  i  förutnämnda  sjö,  der  man  an- 
märkt, att  fisken  om  vintern  mellan  åren 

1739  och  40  blifvit  qväfd  samt  dött  i 
stor  mängd. 

Wiksjö  (Wixiö  i  1700  års  jorde- 
bok), f.  d.  Mikhussjö,  två  mänt.  frälse- 
säteri i  Jerfälla  socken,  Sollentuna  härad 

och  Stockholms  län,  vid  pass  1'A,  mil 
från  hufvudstaden.  —  AViksjö,  gammalt 
frälse-säteri,  innehades  på  1600-talet  af 
slägten  Skytte,  har  sedan  lydt  under 
Stäkesholm  i  Uppsala  län,  då  detta  gods 
innehades  af  slägten  Gyllenstjerna,  men 
har  sedermera  haft  till  egare  medleramar 
af  slägterna  Posse,  Hägerflycht,  Theet 

ocl;  Adlercreutz;  egdes  1866  af  stads- 
mäklaren Th.  Wennerholm  i  Stockholm, 

som  derunder  brukade  ̂ /o  mtl;  egendo- 
meus  taxeringsvärde  var  86,000  rdr. 

Wiksjö,  jernbruk  uti  Hamrånge  soc- 
ken af  Gestrikland  och  Gefleborgs  län, 

är  beläget  i  socknens  nordvestra  del  mot 

Ugglebo-gräusen  vid  strömdraget,  der 
Dammsjön  utfaller  i  AYiksjön,  4V->  mil 
från  Gefle.  Bruket,  hvars  första  privi- 

legium är  af  den  29  Nov.  1676  för  lif- 
medikus,  d:r  Sv.  Broms,  bestod  1863, 

efter  erhållna  sraides-tillökningar  åren 
1696,  1749  och  1804,  af  4  stångjerns- 
härdar  och  2  hamrar  med  2,266  skU 
13  lU  årligt  smide  mot  22  shU  13 /fö 

VII. 

7  ii  hammarskatt');  af  en  manufaktur- 
stock  med  '2  spikhamniare;  dessutom  höra 
hit  husbehofsmjöl([varn  för  ett  par  ste- 

nar samt  enbladig  såg,  2:ne  hemman  i 
Mörtebo  och  2:ne  i  Säbyggeby  jemte 

rekognitions-hemmanet  Kräftan  och  en 
från  Säbyggeby  inköpt  skogstrakt,  allt 
uti  Ugglebo  socken.  Jernet  föres  på 

båtar  öfver  Wiksjön  till  en  vid  Wij  fä- 
bodar anlaird  jernhod,  hvarifrän  det  forslas 

till  Axmarsfjärden  och  derifrån  sjöledes 
vanligen  till  Stockholm.  Bruket,  som 
alltifrån  slutet  af  1600-talet  hört  till 

L'gglebo-verken,  inköptes  år  1803  af 
kommerserådet  Schinkel,  hvilken  bilda- 

de af  detta,  jemte  Axmar  och  Wiforss 
(alla  tre  bruken  uppkallades  gemensamt 
Hamrånge-verken),  tillika  med  Wallstanäs 
sätesgård  med  derunder  lydande  jord- 

egendom i  I  ppland  samt  2:ne  hus  i 
Stockholm,  ett  af  Sveriges  mest  bety- 

dande fideikommisser. 

Wiksjö  socken,  fjell-  och  finnmark, 
se  art.  Stigsjö. 

Wiksjö,  by  i  Häggeby  socken  af 
Håbo  härad  och  Uppsala  län;  1  mantal 

skatte,  1*4  krono,  3'.,  frälse,  med  run- 
stenarna ^51  och  52  i  Liljegrens  run- 

urkunder. 

Wiksjöberget,  krono-  och  härads- 
allraänniug  uti  Bredareds  församling  af 
Skaraborgs  län. 

Wikskär,  hamn  uti  (Trimdsnnda  soc- 
ken af  Norra  Ångermanland,  norr  om 

Skags  udde;  10  ä  12  famnar  djup;  ler- 
botten ;  längre  upp  i  Utåsviken  finnes 
6   å  7   famnar  god   ankargrund. 

Wiksta  (Wixstadha),  socken,  utgö- 
rande ett  reg.  pastorat  af  3:dje  klassen 

inom  Uppsala  stift,  2'  .j  mil  från  Upp- 
sala, består  af  tvenne  från  hvaraudra 

skiljda  delar,  Framsockneii  och  Heden, 
belägna  i  Norunda  härad  af  Uppsala  län, 
med  12,613  tid  eller  70,632  qvadratref 

fast  mark,  0,o<i.'5  qvadratmil  vatten;  39'.  g 
mtl,  deraf  23'  4  skatte,  ö^g  krono  och 
10  mantal  frälse.  Frarasocknen,  som  i 

vester  gränsar  till  Wendelsän,  har  om- 
kring densamma  en  jemn  och  skoglös 

mark  af  lerjord,  till  en  del  sidländ,  mot 
norr  mer  bergbunden.  Heden,  inemot 
sjön    Temnaren,     består    mest    af  kärrig 

*)  Njligen  Jär  sinidet    vara  flyttadt  till  Axiuars bruk. 45 
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skogsmark;  i  öster  är  länets  största  sand- 
ås, som  tiil  en  del  utg^ör  gräns  mot  Wen- 

dels  socken.  Folkmängden  var  år  1840: 

865;  nu  något  öfver  900  personer.  — 
Åker-  och  skogsbruk  äro  hnfviul näringar. 
Taxeringsvärdet  är  628,056  rdr  rmt. 

Socknen  har  tilial-sparbank  till  Ippsala 
stad  och  län  samt  sockenhibliothek.  Kyr- 

kan, hvars  ålder  är  obekant,  är  byggd 

af  gråsten,  men  reparerad  1842.  Forn- 
lemningar,  såsom  gralhögar  och  bautaste- 
nar,  förekomma  på  flera  ställen;  runstenar 

vid  Rångstad  och  Källslattstorp;  Ulf- 

unge lL'flunga:')  gård  skall  enligt  sägen 
varit  i)ebodd  af  kung  Ulf.  Sägnen  har 
ock  forvarai  minnet  af  fru  Margareta  i 
Wikstadhem  (Wiksta).  på  hvars  bön  till 
S:t  Erik  vid  uppkommen  vådeld  i  ett 
kornhärberge  vinden  skall  vändt  sig  från 
de  närstående  husen.  —  Bland  gårdar 
märkas:  Jällsta,  '  .,  frälse,  2  skatte,  tax. 
till  68,000  rdr,  den  betydligaste,  eges 
nu  af  W.  R.  Sucksdortf,  se  vidare  sär- 

skild artikel.  —  Prestgården,  1 '/.,  krono. 

Kaplansbol,  "o.  —  Nyvalla,  \'\'^  krono- säteri, militiie-boställe.  —  Lnder  Leufsta 

bruk  lyda  2*,'g  frälse,  1'^.,  skatte;  under 
Österby  2'  g  skatte.  —  Vflumja  jern- 
jfrufva,  vid  h vilken  år  1861  uppfordra- 

des 14,188  ctr  jernmalm,  —  m.  H.  — 
Adr.:   Uppsala. 

Wiksäng,  ett  kronohemman  af  '^  \ 
mtl,  i  Tunhems  socken  af  Wäne  häraii 

och  Elfsborgs  län,  ̂ \  mil  öster  om  sta- 
den Wenershorg,  V',  mil  norr  om  kyr- 
kan; tillhörde  1690  såsom  frälse  af  1  mtl 

grefvinnan  F.  Chr.  Stenbock;  indrogs  till 
kronan  år  1692  och  anslogs  1694  som 
boställe  till  komministern  i  staden  We- 
nershorg. 

Wilhelmina,  lappmarkspastorat,  hö- 
rande till  Södra  Lappmarkens  kontrakt 

af  Hernösands  stift,  är  det  nordligaste, 
beläget  .30  mil  från  Uernösand,  och  vid- 
aträcktaste  i  Asele  Lappmark,  omfattande 

66,071  qvadratmil  land  och  3,888  qv.-mil 
vatten,  eller  1,529,072  tid  fast  mark. 

Det  sträcker  sig  från  gränsen  af  Lyck 
sele  och  .\3ele  socknar,  mellan  Stensele 
å  nordöstra  och  Dorothea  å  nordvestra 

sidan,  till  riksgränsen.  Till  pastoratet  höra 
tvänne  bönehus,  nämligen  Fattmemakke 

(Faleraakka  enl.  raantnLsl.),  Fatmomakke ') 

')  Rätteligen:    Fadnomåkke  (.Angelika-vikenj,  af 

och  Gikanäs  eller  Dikanäs;  det  förra 

nyligen  uppfördt  pä  Lappallmogens  be- 
kostnad samt  med  statsbidrag,  der  guds- 

tjenst  hålles  tvänne  gånger  om  året  och 
beläget  vid  en  vik  af  Kultsjön,  omkr.  12 
mil  från  Wilhelmina  kyrka,  det  sednare, 

9  mil  från  kyrkan,  är  uppfördt  vid  Dika- 
sjön för  de  nybyggare,  som  bosatt  sig  vid 

Wojmån,  det  ena  och  nordligaste  af  de 
2:ne  större  vattendrag,  hvilka  genomskära 
socknen  och  tillhöra  Angermanelfvens 
östra  flodarra.  Det  upprinner  på  Norska 
gränsen,  genomlöper  10  större  och  mindre 
sjöar,  af  hvilka  Wojmsjön,  som  är  den 
största,  håller  6  nnl  i  längd.  Från 
denna  sjö  fortgår  ån  i  stora  bugter  åt 

söder  och  faller,  förstärkt  af  många  min- 
dre vattendrag,  efter  15  mils  lopp  i 

Wolgsjön  nära  sockenkyrkan.  Det  andra 
vattendraget,  som  kallas  Storån,  har  äf- 
ven  sina  källor  vid  tjellryggen;  genom- 

löper flera  större  och  mindre  sjöar,  l)laiid 
hvilka  Kultsjön,  som  är  .3  mil  lång,  är 
den  största.  Derifrån  går  elfven  söderut 

genom  Malgomaj-sjön,  som  är  5  mil  lång 
och  '/o  'ii'ed,  och  möter,  efter  1.3  mils 
lopp,  den  andra  flodarmen,  Wojmån,  i 
förstnämnda  Wolgsjön,  dit  äfven  Nästan- 
sjii-ån  nedrinner  frän  Heligsjön  och  He- 

Ijgfjellet.  —  Gkle-  och  Lödge-aU  samt 
Angermanelfven,  som  utgör  Wolgsjöns 

aflopp,  upprinna  äfven  i  denna  socken.  J 

Dessa  vattendrag,  jemte  eu  mängd  större  ' och  mindre  sjöar,  myrar  och  mossar, 

omgifvas  i  socknens  .södra  del  af  fjell- 
och  bergsryggar,  bland  hvilka  —  för- 

utom Seveåsen  på  riksgränsen  och  Stöt-  j 
tingsfjellet,  som  utgör  gräns  mot  Lyck- 

sele Lappmark  —  Kidevare-,  Wardo-, 

Ljus-,  Mars-  och  5/a/'Ä;-fjellen  äro  de 
största.  Det  sistnämnda  utgör  till  en  del 
gräns  mot   Dorothea  församling. 

Jordmånen  är  sumpig  bergjord  och 
åkerjorden  sandmylla,  på  längre  afstånd 
från  vattendragen  och  i  bergstrakterna 
stenbunden.  Dock  tinnes  här  ännu  god 

tillgång  på  odlingsmark.  —  Ar  179(' 
funnos  25  nybyggare,  af  hvilka  endast 
2:ne  voro  skattlagde.  Hela  antalet  in- 

vånare utgjorde  då  cirka  200  personer. 

Omkring  40  år  derefter  eller  vid  18.30- 

Faduo,  angclikfört,  deuna  Lappariies  yppersta 
krydda  och  läkedom,  och  Mäkka,  det  iuner.sta 
af  eo  sjö,  vik. 
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talet  räknades  150  särskilda  uybyggen 

och  c:a  1,600  personer.  Ar  1850  fun- 
nes 1,801  Svenskar  och  512  Lappar. 

Nyhvgsesanlägi^ningar  fortgå  oafbrutet, 
och  flera  nybyggare  ha  redan  nedsatt 

sig  t.  o.  ra.  pä  12  mils  afständ  och  der- 
utöfver  fråu  kyrkan.  Invånarnes  antal 
är  nu  3,4,öO  personer.  Hemmantalet 

34,\^;-i  uitl  skatte  och  G-yU  krono  (25^;:| 
mtl  efter  ecklesiastik-matr.  1866).  Hos 
befolkningen,  som  genom  inflyttningar 
frän  flera  orter  är  af  mer  blandadt  ur- 

sprung, äro  seder  och  lynnen  mindre 
likstäraraiga;  men  arbetsflit  och  gästfri- 

het rada  allmänt  äfven  i  fattiga  nybyg- 
gares boningar.  1  äldre  och  bättre  lottade 

byar  träflas  ofta  välmåga,  välbyggda  gär- 
dar och  prydlig  inredning,  som  här  mer 

värderas  än  grannlåt  i  kläder.  —  Herde- 
lapparne  flytta  vid  slutet  af  November 
nedät  Asele  och  Fredrika  socknar  för  att 

beta  sina  hjordar.  Lapparne  tala  här  i 
allmänhet  svenska  i  umgänget  med  sven- 

skar, men  sig  emellan  alltid  på  sitt  eget 

språk.  Finnar  voro  de  första,  som  bo- 
satte sig  i  Lappmarken  som  jordbrukare. 

Man  började  med  svedjande  för  rågsäde. 

Rågbröd  och  björnspeck  voro  då  höglids- 
rätter,  fisk  och  mjölk  den  hufvudsakliga 
födan.  Åkerjorden  upptogs  med  hackor, 
hvilka  äfven  begagnades  att  nedmylla 
säden.  Inflyttande  Angerraanländningar 

införde  sedan  plogen  och  annan  åker- 
redskap. 

Genom  landets  höjning  hafva  de  gamla 

naturliga  ängarae  uttorkat,  och  röjnings- 
landens  växtlighet  aftagerjemväl  årligen, 
sedan  jordens  naturliga  gödningsämnen, 
löf,  barr  och  stubbröte,  upphört  att  un- 

derhålla den;  men  man  söker  att  genom 

vattenledningar  och  uppdämningar  be- 
fordra ymnigare  höfångst.  Fjelltrakterna 

hafva  dereraot  ännu  god  naturlig  äng. 
Jordfrukter  trifvas  der  väl  och  odlas  med 

framgång.  Potates  infördes  i  denna  lapp- 
mark första  gången  1765.  Med  få  un- 

dantag odla  alla  nybyggare  någon  spann- 
mål, ehuru  boskapsskötseln  utgör  den 

hufvudsakligasts  delen  af  bergningsraed- 
len.  Allt  eftersom  man  kommer  närmare 

kyrkan,  blir  åkerbruket  hufvudsak.  Men 

detta  åkerbruk  är  i  alla  fall  ganska  osä- 
kert; ej  sällan  förstör  frosten  på  en  enda 

natt  odlarens  bästa  förhoppningar.  Ar 
1848  uppgafs  utsädet  till  590  t:r,  mest 

korn,  derefter  potates,  blott  10  t:r  råg. 
Afkastningen  upptogs  till  1,230  t:r  säd, 
1.175  t:r  potates.  Af  underhållna  kreatur 
uppgafs  antalet  till  18,000  renar,  3,400 
får  och  getter,  1,450  kor  och  295  hästar. 
—  Binäringar  äro  jagt  och  fiske,  någon 
salpeter-  och  tjärutillverkning  samt  tim- 
merafverkniug.  Både  ]>appar  och  Sven- 

skar äro  här  goda  skyttar  och  björnjägarc. 

De  ega  stor  konstfärdighet  uti  att  till- 
verka björiispjut,  lodbössor  m.  m.,  hvaraf 

prof  visades  vid  industri-expositionen  i 
hufvudstaden  år  1866,  fullt  jemförliga,  i 
afseeude  på  borrningen,  med  de  engelska. 
Tjäder,  orre  och  hjerpe  skjutes  här  i  stor 
mängd  och  afyttras  tillika  med  smör  och 
rehnstekar.  Fisket  består  af  gädda,  harr, 
aborre,  sik  m.  fl.  fisksorter.  Skogarne 
bestå  till  största  delen  af  björk  och  gran, 
till  en  mindre  del  af  tall.  Ar  1848  er- 
lades  228  rdr  27  öre  i  jordeboksränta, 
1,382  rdr  i  kommunala  afgifter.  Ar 

1863  uppgick  nybyggeskatteräntan  till 
399  och  lappskatteräntan  till  32  rdr 
37  öre. 

Wilhelmina  församling,  som,  dä  den 

år  1783  erhöll  egen  predikant,  kallades 

Wolgsjö,  men  sedan  1804  burit  sitt  nu- 
varande namn  efter  Gustaf  IV  Adolfs 

gemål,  afsöndrades  1812  från  Asele  mo- 
derförsamling till  särskildt  pastorat.  1 

stället  för  den  gamla,  oansenliga  röd- 
målade korskyrkan,  som  byggdes  1785 

— 94,  är  nu  en  ganska  vacker  kyrka 
med  torn  uppförd  och  invigdes  år  1846. 

Den  ligger  på  en  upphöjd  plats  på  Hem- 
berget,  eller,  såsom  det  af  professor  J. 
Zetterstedt  kallas,  Grönlundsberget,  för- 

modligen derföre,  att  det  företer  grön- 
skande löfträd  och  gröna  gräsvallar;  här- 

ifrån har  man  utsigt  öfver  den  nedanför 

liggande  kyrkstaden  utåt  den  stora  Wolg- 
sjön,  och  i  vester  på  8  ä  10  mils  afstånd 
ser  man  de  till  skyarna  uppstigande  kala 

fjellen.  —  Pastorsbostället,  som  är  täm- 
ligen   välbygdt,    består    af  1    mtl  krono 

■  och  har,  oaktadt  dess  betydliga  höjd 
öfver  stranden,  dock  mycket  sumpig  åker, 
hvilket  härleder  sig  af  flera  källdrag  från 

angränsande  högre  skogstrakter  och  my- 
rar, samt  tämligen  god  ängsmark.  Pastors 

lön  och  årsarvode  är  87  rdr  50  Öre, 
erabetsresa  till  Fatemakke  och  Gikanäs 
33    rdr,    tillsammans     120    rdr    50  öre. 

!    F''rån  prestgården   är    afsöndrad  jord   till 
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boställe  ät  skollärareu.  Vid  Räsele  uy- 
bygge,  det  äldsta  i  deuua  lappmark,  är 
en  folkskola  iurättad,  ocli  i  Bäsksele  by 

är,  under  ledning  af  en  katechet-elev, 
som  i  Gafsele  missionsskola  gjort  sig 
känd  för  sin  redlighet  ocli  kärlek  till 
barnen,  öppiiadt  ett  barnhem,  för  medel, 

insamlade  genom  ö-öre-föreiiingen.  — 
Böndagarne  i  Lappmarken  tiras  ej  på 
samma  dagar  som  på  landsbygden,  utan 

flyttas  pä  andra  helgdagar,  vid  de  års- 
tider, då  så  väl  pastor  som  tjellboerna 

lättast  kunna  besöka  stället.  Då  för- 

rättas äfven  begrafningar,  barndop,  bröl- 
lopp  m.  m. 

Af  pastoratets  treniie  pastorer  letVer 
i  synnerhet  den  andra  i  ordningen,  P.  O. 
Gröaluud,  som  tillträdde  1828,  i  1846, 
ännu  i  kart  minne  hos  församliiigsboerua, 
och  är  saknad  lör  sin  ömhet  och  tro- 

het i  siua  embetspligter,  så  väl  sora  i 
den  enskilda  pastoralvårdeii.  Af  honom 
utgafs  från  trycket  år  1849  Lappska 
psalmboken,  uti  hvilken  tinnas  af  honom 
öfversatta  87  psalmer  och  9  omarbetade. 
—  Sä  väl  i  fjelltrakterna  som  längre  nedåt 
landet  finner  man  uttorkade  flodbäddar, 
hvilka  leda  till  de  större  vattendragen 
och  äro  lemningar  efter  floder,  hvilka 
brutit  sig  nya  vägar.  Här  träffas  äfven 
en  och  annan  mindre  vanlig  naturbild- 
niiig  samt  föremål,  hvilka  påminna  om 

Lappariies  hednatid  och  sagor.  Pä  nord- 
östra sluttningen  af  det  stora  Marsfjellet, 

midt  uti  ett  djupt  pass,  eller  sä  kallad 
port,  hvarigenom  Lapparnes  allmänna 
flyttningsväg  framgår,  ligger  en  stor  sten, 
kallad  ofierstenen,  hvars  öfra  del  har 

formen  af  en  skål.  Hvarje  gång  herde- 
lapparne  färdades  genom  denna  fjellport, 
lades,  fordom  och  äfven  i  sednare  tider, 

i  offerstenen  penningar,  silfver-  och  tenn- 
prydnader,  ringar  m.  m.  säsom  offer  ät 
»jeligudeu  Saivon,  pä  det  han  mätte  vara 
dem  och  deras  hjordar  blid  och  nådig 
under  den  inträdande  vintern  och  förläna 

dem  en  lycklig  återkomst  till  deras  kära 
fjellar.  Aniiu  lära  flera  lemningar  af 
dessa  offer  qvarligga,  öfverväxta  af  mossa 
och  skyddade  af  stallets  helgd.  1  ett 

berg,  t^Staloberget,  på  östra  sidan  om 
Storån,  finnes  en  grotta,  som  bildar  en 

kammare  i  sjelfva  klippan,  och  hvari  fun- 
nits en  träbild,  föreställande  en  man  med 

korslagda  ben  och  sammanknutna  händer, 

hel  och  hällen  öfverväxt  med  mossa.  — 

Bland  äldsta  jordbrukare  i  denna  lapp- 
markssocken omtalas  med  beröm  en 

Finne,  Pål  Danielsson,  sora  anlagt  flera 

nybyggen,  och  en  länsman,  Johan  Edin, 
sonson  till  första  pastorn  i  Asele  lapp- 

mark, som  äfven  idkat  något  perlfiske  i 

Gide  m.  fl.  äar.  Denne  lärer  verkat  myc- 
ket godt  i  denna  lappmark;  han  utsynade 

nybyggesanläggningar  och  försåg  dem  äf- 
ven med  åboer;  emellanåt  uppehöll  han 

sig  bland  Lapparne  på  fjellen,  skiftande 
lapplanden  dera  emellan  och  afgörande 
deras  tvister.  Laga  ting  och  rnarknad 
hålles  årligen   omkring  nyåret  i  Asele. 

Gärdar  och  byar:  I  socknens  lappby 
förekomma  bland  gårdar:  Bäsksele,  den 

första,  anlagd  1771,  Klippjjell,  Mård- 
sjö,  Kick/jell,  Oster-Malgomaj,  Gransjö 
m.  fl.  Af  nybyggen  nämn;is  Svannäs, 
Träsund,  Hacksjö,  Jerfsjö,  Nästansjö, 

Dalasjö,  Djupdal,  Mattisdal  och  Rönnåsa. 
—  Adress:   Lycksele. 

Wilhelmsund  (i  jordeboken),  Welaras- 
sund,  egendom  uti  Boo  kapell,  Werradö 

skeppslag  och  Stockholms  län,  vid  We- 

lamssjöns  utlopp,  '^'^  mil  n.  o.  från  kyr- 
kan, belägen  ̂ g  mil  från  Staket,  1'% 

mil  från  hufvudstaden,  består  af  2  mtl 

frälse-säteri,  med  nnderl.  ̂ ^  mtl  frälse 

samt  Fösan  qvarn  för  2  par  stenar;  allt- 
sammans taxeradt  är  1863  till  130,500 

rdr  rmt.  —  Säteriet,  med  Mörby,  2 'A 
mtl,  innehades  år  1685  af  Leijonsköld, 
hörde  1741  under  Kummelnäs,  egdes 

1772  af  Kjernander,  1825  af  general 
von  Camps,  från  är  1847  till  1849  af 
H.  M.  Konungen,  derpå  af  Windrufva 
och  1863  till  ofvanuppgifna  mtl  af  frih. 
N.  A.  von  Höpken  von  Lantingshausen 

å  Bogesund. 

Wilkesbacka,  bergfrälse-egendom  i 
Aspeboda  socken  af  Kopparbergs  fögderi 
och  län,  1  mil  frän  Falun;  har  75  spannl. 
åker,  med  23  t:rs  utsäde. 

Willand.  Hiirad  i  Christianstads  län. 

beläget  norr  och  öster  om  (Jhristianstad. 
är  begränsadt  i  norr  af  Allbo  härad  i 
Kronobergs  län,  i  öster  af  Listers  härad 

i  Blekinge,  i  sydost  af  Östersjön,  i  syd- 
vest  af  Gärds  och  i  vester  af  Östra  Gö- 
inge  härader.  På  en  areal  af  130,965 

tid  fast  mark  och  l,ii7  qv.-mil  vatten, 
omfattar    detta  ;;härad     16   hela  socknar 
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(se  tabellen    till    Cliristianstads  län)  och 

l\l   ratl   af  Sölvesborgs  laiuisförsaniling, 

2*^/4  ratl   af  Vljersäs  socken   i   Östra   (tö- 

inge,  med  tillsainrnaus  349 V;  ratl  C 143',^ 

skatte,  32,*f;  krono.   172^;;';' frälse,  enlijrt 
mantalslän^nl.;  346 ',{    mtl  enligt    Hahr) 
samt  en  stad,  Christianstad.   Inbygsiarnes 

antal,  som   är  1855  var  22,791  pä  lands- 

bygden, —  af  dessa  hörde  1,3HU  till  Chri- 
stianstads  jnrisdiklion  och  5,594  l)odde  i 

Christianstad,  —  hade  1805  uppgått  till 

25,228   med   6,868   hushåll  pa  landbbyg- 
den,    men   i   staden    nedgått    till    4,937 

(enligt    1866    ars    ecklesiastik-nialrikel). 
—   Häradet,   till   södra   hälften  slättbygd, 

men  till   norra    hidften    skogsbygd,  oni- 
vexlar  med   fruktbara  slätter,  mänga  och 

fiskrika   insjöar  samt    herrliga   löfskogar, 
hvarigenom    det    ock     har    mä!iga  täcka 
naturställen.   Bland  sjöar  och  vattendrag 

intaga  Helge-sjö  pä    gränsen    »not  Gärds 

härad,   Tmmelen  pä  vestra    gränsen,    Rå- 
belöfs,  Oppmanna  och  Ifö  sjöar,  belägna 
midt  i  landet,  främsta   rummet;    Hehjea 

utgör  pä  en    kort  sträcka   urans  '  vester. 
Af  uppgifna  arealen  äro  39, 9U6  tid  odlad 

jord   och   7,641   naturlig    äng.     Elt   helt 
raautal    taxerades    1863   i   medeltal    till 

43,399  rdr  rmt;    bevillningen  för  egen- 
dom, inkomst  och    efter  III  art.  utgick 

med  7,330  rdr.   Af  uppgifna  folkmängden 
voro  sistn.  är  10,988  skattfria,  952  voro 

beväringsskyldiga.  Flera  idka  landthandel, 
inga  större  fabriker  tiunas.      Inbyggarne 

lefva  hufvudsakligeu  af  spannmäls-,  skogs- 
och   kreaturtörsäljning.     Willauds  härads 
allmoge    beröraraes    som    ett    arbetsamt 
och  raskt  folk,  t.  o.  ra.  säsom   det  bästa 

i  detta  hänseende  inom  provinsen.  Dess 

fel  synas  vara  högdragenbet  och  ett  härd- 
böjdt  lynne.     Mer  snygghet  är  rådande 

i  iless  boningar  äu  i  den  öfriga  skånska  all- 

mogens. Lyx  i  linne  är  isynnerhet  fram- 
stående  hos  dem.   Landet,  i   fordna  tider 

kalladt  Jurlunda,  Wirlunda  hcerath,  skall 

fatt  namn  efter  forntidens  förnämsta  konst- 
sraed,  Werland,  Wauluuder  eller  Wölund, 

hvars  son   Widrik  erhöll  det  i  förläning 

af    konung    Sivald    i  Skåne.     I  sagorna 
kallas    han    Widga     Welintsson    och     är 

ryktbar    genom    skriften    Wilkina    Saga, 
som    omnämner    hans    bedrifter,  då  han 

följde   konung  Thidrik  af  Bern.     Några 

stora     sienar    pä  gränsen    mot    Blekinge 
skola   vara  resta  honom   till   minnesvärd. 

HäiMdet  har  ock  i  sitt  sigill  bil)ehållit 

tång'  och  hammare,  erinrande  om  Wer- 

lands  yrke;  här  visas  ock  en  underjor- 
disk lii-otta,  kallad  Willands  smedja.  Det 

är  i  ölrigt  rikt  pä  fornminnen,  hvaril)land 
må  nämnas  några  främmande  runor  pä 

en  tegelsten  i  Ljungby  socken,  samt  tradi- 
tioner, till  hvilka  AU'v\\  hör  den  l)land 

folket  bil)ehällna  sägnen  om  en  utvan- 
dring iiärifrän  under  en  konung  Erik. 

—  Redan  i  äldsta  tider  gick  genom 
denna  trakt  den  enda  egentliga  farvägen 

till  Småland,  längs  den  fordom  ansenligt 

bredare  Helgeä.  '—  Willands  härad  utgör 
med  (iärds  och  Allbo  härader  ett  fög- 

deri, som  är  1863  bel)oddes  af  något 

öfver  59,600  personer  på  827  ;";'  mtl 
(822  r^r,  mtl  enligt  mantalslänsjd.):  med 

Östra  Göinije  härad  uttrör  det  en  dom- 
saga; tingsstället  är  i  Fjelkinge  by  och 

socken.  Kronouppbörden  inom  fögderiet, 

der  1  alun-.  2  pappers-,  2  kalk-  och  57 
tegelbruk  samt  162  qvarnar  finnas,  upp- 

gick 1863  till  139,033  rdr  rmt.  Brand- 
stodsförening  är  bildad  gemensam  för 

alla  häraderna.  —  Bland  större  gärdar 
och  märkligare  ställen  mä  nämnas:  Ahus 
tullstation  och  lastageplats.  Beckaskog, 

Bvattensborg,  Tr olle- Ljungby,  Råbbelöf, 

Odersberga,  Karsholm  och  Äfup,  till  hvil- 
kas,  jemte  Ifö  och  Näsvms  socknars 
artiklar,   hänvisas. 

Willands  kontrakt  af  Lunds  stift 
innefattar  staden  Christianstad  och  Wä, 

jemte  alla  socknar  i  Willands  härad,  med 
undantag  af  Näsum. 

"Willberga,  fordom  Wilabiicrgha,  soc- 
ken i  Trögds  härad  och  Uppsala  län,  l'  ., 

mil  från  Enköping,  har  en  areal  at 

30,892  qvadratref,  deraf  3,097  duglig 

skoglös  mark.  392  vägar,  berg  och  vat- 

tendrag, samt  är  fördelad  på  43'  .,  ratl, 
deraf  21''  ,^  skatte,  o  krono  och  18^  ,, 
frälse.  —  Socknen,  med  i  allraHiihet  skog- 

lös slättmark,  uägot  sidländ  mot  nord- 
östra gränsen,  lera  till  jordmän,  bebos 

af  c:a  780  personer.  Taxeringsvärdet  är 

1863  var  618,530  rdr  rmt.  —  Socknen 

utgör  ensam  ett  konsistorielt  pastorat 

inom  L'ppsala  stift;  dess  kyrka  omuäm- 
aes  redan  på  1300-talet;  hon  är  af  sten, 

reparerad  1837;  altartaflan  är  ett  ut- 
märkt bildhuggeriarbete,  ett  byte  från 

trettioåriga  kriget.  Ting  omtalas  redan 

år   1299  i  Öbolund   i    'Villberga  socken. 
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Sju  ruusteuar  uppgifvas  af  Liljegren  vara 
här  till  fimiaiules:  af  dessa  mä  blott 

nämnas  den  i  WiUberga  by  med  inskrif- 
ten: utm  8in  -I-  sim  -i-  iiufinfasf   

^utf)  fiinföi  nti  On^ns;  de  öfriga  äro  å 
Lansgarns  gärde,  Hässleby  tomt,  vid 
Grilleby  och   a  Linsunda  äng. 

Gårdar  iiro:  Hagby,  ineil  särskild  ar- 
tikel —  Prestgården,  1*4,  kaplansl)ol, 

^\  mtl  i  Hava  by.  —  Edsta,  Grillby 
och  Långarnö,  större  byar.  —  Adress: 
Ekoisund. 

Willeköl,     Wilköl,    WilikÖl,  ett  och 

'  ̂   mantal    frälse    i   Helleberga    socken; 
Uppvidinge    härad    af    Kronobergs    län, 

med   raarkiiuds[dats  och  gästgifveri,  hvar- 
ifrån   skjutsas  till   ̂ ferhldt  i   n.  v.  2  mil,    | 
till  BrånahuU  (Kalmar  län)  i  s.  o.    P/g    i 

d:0,    till    Herrmanstorp  i  s.   v.   l'/.^  d:0,    1 
till  EkebergskuUa  i   vester  2  mil.    Wille-    ! 
köl    uppläts     1451    af   Birgitta    Thures-    j 
dotter    till    konung    Carl    Knutsson.     A    , 

ogorna  förekomma  låga  berg  af  uråldrig    ' 
rödbrun    hälleflintporphyr    med   blekröda    ! 

fältspatspunkter,  i  parallelepipediska  styc- 
ken   sönderdelad;    här    träffas    ock    det    ̂ 

första  bokhult    på    vägen  från   Eksjö  till 
Kalmar,   500  fot  öfver  hafvet.  ! 

Willie,  patronelt  pastorat  inom  Lunds 
stift  till  egaren  af  Rydsgård,  innefattar 
socknarna  Södra  Willie  och  Örsjö,  med 

363"}  mtl  och  2,570  inbyggare;  4  mil 
från  Lund.  —  Södra  Willie,  modersoc- 

ken, belägen  i  Ljunits  härad  af  Malmö- 

hus län,  \^\  mil  från  Ystad,  har  en 
areal  af  5,855  tid,  eller  32,788  qv.-ref, 

fördelade  på  24^ '3,,  mantal,  hvaraf  1],'_ 
skatte,  1'/.,  krono,  21 'z^.,  mtl  frälse.  — 
Socknen,  som  bebos  ai  1,530  inbyggare, 
har  i  allmänhet  jemn  mark,  till  jordmån 
lera,  på  några  ställen  blandad  med  sand, 
skog  endast  i  norra  delen,  tillhörande  , 
säteriet  Rydsgård.  Hela  taxeringsvärdet 

utgör  1,594,800  rdr  rrat.  —  Fasta  skolor 
finnas  i  Södra  Willie  och  Trännerups 

(Tvånnerup)  b\ar. —  Bland  gårdar  mär- 
kas —  förutom  säteriet  Rydsgård  med 

underlydande  nästan  hela  Norra  Willie 

by  och  Breden,  l'/|2  mtl  frälse  —  N:a 
Willie  gård,  J^'  mil;  '.^  mtl  domkyrko- 

hemman, 'jg  mtl  klockarebol,  ra.  fl.  — 
Adress:   Ystad. 

Willinge,  ett  hälft  mtl  skatte  uti 
Nämndö  kapell  af  Stockholms  län,  med 

4    åboer    och    en   folkmängd   af  28   per- 

souer,  idkande  sjöfart  med  en  båt  om 

8|^:y,j  läster;  lyder  jerate  Rogstens  fiske, 
köpt  till  skatte  1859,  under  Saudemars 
fideikommiss-egendom. 

Om  Rvssarues  be.sök  vid  Willinge  by  i  NäniDiiö 

skiii-gard  och  vid  Dalarö  skaus  beiiittas  följande: 
Dä  Kyssaroe  nalkades  Willinge,  tog  allt  folket 
sin  lillllykt  till  Dalaiö  skans,  utom  en  gammal 

piga,  sora  stannade  qvar  för  att  se  om  kreaturen. 

Dessa  gingo  då  i  bete  pä  den  sä  kallade  Wil- 
liugsön,  och  Ryssarne  sägo  dem  med  begiirliga 
ögon;  de  foro  rundiouikriug  holmen,  men  kunde 

ingenstädes  komma  i  land  med  sina  bStar,  eme- 
dan stränderna  voro  för  htnggruiida.  Efter  frukt- 
lösa försök  att  komma  ät  boskapen,  begåfvo  de 

sig  till  sjelfva  byn,  hvilken  de  uppbrände;  blott 
en  loge  blef  bergnd.  Den  nämnda  pigan  var  pä 
afständ  vittne  lill  förödelsen.  —  DerifrSn  be- 

gäfvo  de  sig  till  Dalarö.  lotsade,  som  det  be- 
rättas, af  en  åbo  i  Längbälinge  pä  Ornön,  och 

lade  sig  inom  häll  för  skansens  kanoner,  ne- 
danom en  bergshöjd,  för  att  ej  blifva  sedda 

från  skansen.  Men  emedan  masttopparne  slucko 

upp  öfver  bergshöjden,  helsades  Ryssarne,  som 
sannolikt  hade  för  afsigt  att  bespeja  och  öfver- 
rumpla  skansen,  med  kanonkulor  och  bomber 
med  den  påföljd,  alt  ett  och  annat  fartyg  måste 

qvarlemnas   pä  sjöbottnen. 

Willingsberg,  bruks-  och  landtegen- 
dom  i  Knistad  socken  af  Lekebergs  bergs- 

lag och  Örebro  län,  belägen  vid  en  å, 
som  sammanbinder  .sjöarna  Wåtsjön  och 
Norén,  IV2  wil  från  kyrkan,  hvarifrån 

räknas  ungefär  2V.2  mil  till  Örebro.  Bru- 
ket anlades  omkring  år  1646  af  Hans 

Möinich,  kallades  sedan  dels  Willinge- 
haramar,  dels  WillingskuUa  och,  då  det 

innehades  af  slägten  Funck,  Funckham- 
mar;  kom  genom  gifte  till  assessor  Joh. 
Nordanväder,  adlad  Nohlanwähr,  samt  är 

1722  till  von  Hofstenska  slägten,  hvil- 
ken länge  innehade  den,  sednast  direktör 

Sten  Erland  Hofsten,  som  förstorade  och 
förbättrade  egendomen,  men  sedermera 
försålde  den  1856,  med  betydlig  vinst, 
troligen  till  nuvarande  egaren,  som  är 

brukspatron  C.  J.  Y'ngström  på  Storbron i  Fernebo  socken  af  Wärmland.  Bruket 
har  2  härdar,  4  hamrar,  1  stålugn,  1 

knipphammare;  smidestillverkningen.som 
är  oinskränkt,  uppgifves  i  medeltal  på 
sednare  åren  uppgått  till  10,716  centn. 
stångjern,  3,499  ccntn,  stål,  100  centn. 
manufaktur.  Landtegendomen  utgöres  af 

3  mtl,  Welamshytte  såg  med  2  finbla- 
diga  ramar,  qvarn  för  3  par  stenar  och 
1  enbladig  såg,  inom  socknen  (se  den 

art.);  4*/2o  "'ti  i  Hidinge,  Vu  mtl  i  1 
Winteråsa  bergslag,  2',4  i  Tysslinge,  1  V4 
mtl   i   Qvistbro  socken  samt  mindre  hem- 
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mansdelar  och  delar  i  Snöberufs  hytte- 
masii2;n  och  allmaiinina:  och  Weslsjötorps 

•2-ramiga  sas;  i  Nora  och  Carlskog-a  sock- 
nar; hela  taxeringsvärdet  iippgifves  till 

c-:a  700,000  rdr  rmt  (dessutom  innehar 

samma  egare  ̂ -J:  i  Strohro  masugn  med 
delar  i  Fiiis-,  Fogde-  och  Storbrohyttorna, 
Stochfyrs  qvarn  och  tegelbruk,  allt  inom 
Pernebo,  åsätt  ett  tax. värde  af  277,000 
rdr).  Bland  briiksfÖrvaltar(^  namnes  på 

1820-talet  Jakob  Maurit/  Planting-(iyl- 
lenbåga. 

Willstad  (i  cckl. -matrikel),  WilMad, 
skrefs  WiuHst<vl  1268.  i  1600-talets  jor- 

deböcker Wielstad  (Wielstada);  regalt  pa. 

storat  af  l:a  kl.  i  Wexiö  stift,  ll'/4"iil 
från  stiftsstaden,  består  af  modersoeknen 
Wilstad,  med  annexerna  Råreryd  och 
Wåthult,  begränsas  i  norr  af  Bosebo, 

jemte  annex-försaralingarua,  i  öster  af 
Refteled,  i  söder  af  Långaryd,  i  vester 
af  Hestra  och  Burseryd  samt  sträcker  sig 
i  norr  och  söder  nära  4  mil  i  längd,  i 

bredd  öster  och  vester  •% — 1 '  /^  mil  pä 
en  areal  af  ej  fullt  2  qvadratmil,  med 

78'/,  mtl  och  3,450  personer.  —  Wdl- 
stad,  socken  uti  Westbo  (Wessbo)  härads 
fögderi  af  Jönköpings  län.  Tiohäraders 

lagsaga  och  Tabergs  liergslag  —  med 
550  fots  höjd  öfver  hafvet  —  omfattar 
33,303  tid,  hvaraf  903  =  O.ow.  4v.mii 
vatten  (år  1825  uppgafs  arealen  till 
26,190  tid,  deraf  638  åker,  eller  13  tid 

5  kpl.  å  ett  hemman,  97  äng,  427  be- 
tesmark). Hemmantalet  är  48'/.,  mtl, 

deraf  23%  skatte,  57»  krono  och  l9Vo 
frälse,  bebodda  år  1825  af  1,507,  år 

1865  af  2,032  personer.  —  Marken  om- 
vexlar  af  backar  och  kärr,  höjder  och 
sänkningar,  berg  och  dalar,  skog  och 
slättmark,  är  dels  alldeles  stenfri,  dels 

så  stenig,  att  knappt  ett  kreatur  kom- 
mer fram;  två  gamla  skogar  finnas: 

Rasten  (Ragsten)  och  Fållinge,  h  värd  era 

af  mer  än  2  mils  omkrets,  bland  bergs- 
höjderna reser  sig  Högåsen  högt  öfver 

de  andra.  Socknen  genomflytes  af  Nissa- 
ån,  alltjemt  åtföljd  af  landsvägen  frän 
Jönköping,  den  s.  k.  Nissastigen;  ån 
öfversvämmar  ofta  höst  och  vår,  då  den 
stundom  hastigt  stiger  14  till  16  fot, 

anställande  stor  förödelse,  utskär  jord- 
stycken, rycker  stora  träd,  broar,  dam- 

mar ra.  ra.  med  sig;  lör  öfrigt  finnas 
inga  större    sjöar,    men    en  mängd  små 

sjöau  och  kärr;  Willstads  mosse,  här- 
emellan  och  Refteleds  socken,  uppgifves 

till  nära  '  .,  (jvadratmils  virld.  Rådande 
jordmåneii  är  fin  sandniylla  med  2  å  3 
tums  matjordsskorpa,  stundom  i)ergsur; 
dock  finnes  på  några  ställen  en  mager  lera. 
Genom  den  mängd  af  mossar  och  skogar, 
som  bibehålla  frost  och  kyla,  inträffa 
ofta  frostskador  å  säd  och  växter,  stund- 

om midt  i  sommaren,  i  September  sker 
ofta  skada  å  hafren,  ortens  mesta  sade; 

året  1812  den  7,  8  och  9  September 
förstörde  frosten  all  omogen  säd,  hvilket 
hade  till  följd  följande  årets  missväxt, 
hunger  och  rödsot,  som  medtogo  hvar 
20:de  person.  Eljest  stärker  och  härdar 
det  hårda  klimatet  folkets  lifskrafter,  så 
att  man  i  allmänhet  hinner  här  till  högre 
ålder  än  annorstädes.  Silfvermalm,  fastän 
obetydlig,  lärer  funnits  i  Frueberget  pä 
Karshults  egor.  Eu  mineralkälla  är  på 

prestgiirdens  egor.  Taxeringsvärdet  var 
år  1863:  758,200  rdr  rmt.  Den  hos 

allmogen  fordom  rådande  fördorasfuU- 
lieten  och  vidskepelsen  samt  benägenheten 

för  tjufveri  och  fylleri,  synes  ha  betyd- 
ligt aftagit;  nu  mer  äro  fromhet  och 

gudsfruktan,  tarflighet  och  hushållning,  ar- 
l)etsamhet,  snygghet,  konstfärdighet  samt 
god  bergningsomtanke,  egenskaper,  som 
kunna  rättvisligen  tilläggas  de  flesta. 

Qvinnorna  ådagalägga  uti  allehanda  ylle- 
och  linnetillverkningar  stor  flit.  För  öf- 

rigt liknar  folket  här  den  omgifvande 
vilda  naturen,  är  friskt,  starkt,  okonstladt 

och  allvarsamt.  Den  här  brukliga  mun- 
arten liknar  mycket  det  gamla  göthiska 

språket,  exempel  härpå  äro:  sten  kallas 
stain  (just  som  på  gamla  runstenar), 

hajter,  heter  (göth.  heijtii),  vait  =  vet 
(göth.  veit),  mek  =  mig  (göth.  mik)  etc. 

Ingen  brukar  mindre  än  Vjg  mtl,  all- 
männast '/,  mtl;  i  allmänhet  är  ingen 

besuten  pä  mindre  än  '  ,  mtl  Utsädet 
vid  ett  af  de  bästa  mantalen  uppgafs  år 

1825  till  40  t:r  (33^/,  hafra,  5  korn, 
IV4  räg),  vid  ett  af  de  sämre  till  20  t:r; 
allmänna  utskylder  och  besvär  uppgåfvos 
samma  år  till  297  rdr  rmt  å  ett  af  de 

bästa  hemmanen  och  något  mindre  för  de 

sämre.  —  Kyrkan,  nybyggd  åren  1788 
—  93  efter  Clara  kyrka  i  Stockholm,  66 
alnar  läng,  24  alnar  bred,  10  alnar  hög, 

ligger  8"^  4  mil  s.  v.  från  Jönköping, 
1'  ,  mil  från  adressorten  Gisslaved,  1'/^ 
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il  l*;o  oiil  från  annexerna.  Sockenstugan, 
30  alnar  laug,  12  bred.  med  magasins- 
rum  ofvanpa,  iir  trän  1821:  ligger  100 
alnar  fraii  kvrlc oporten,  dit  en  allé  af 

planterade  träd  leder.  Utanför  kyrko- 
gården i  s.  v.  skall  finnas  en  10  alnar 

liög  grusbacke,  uppkastad  af  2:ne  liistids- 
arrestanter,  som  enligt  traditionen  köpt 
sin  frihet  genom  att  de  omsallat  all  jorden 

å  kyrkogården  och  dervid  samlat  all 
sten  och  grus  i  nåranda  hiig.  Socknen 

indelas  i  19  rotar  och  4  tjerdingar,  näm- 
ligen Fållmge  ijerding  öster  om  Nissaän, 

9V2  mtl.  Åtterås,  UVg  »"ti,  IVihtads, 

ll*/g  och  Isberga,  13 V4  mtl,  vester  om 
ån;  h varje  fjerding  har  en  s.  k.  skjuts- 
rättare,  eu  eller  två  sexraän.  Ingen  brand- 
stodskassa  finnes;  men  vid  brandskada 

uppbygges  nytt  hus  af  församlingen.  Soc- 
kenmagasin inrättades  d.  20  Juli  1824. 

1  fattigvård  sammausköto  hemmanen  på 

1820-talet  '/o  tunna  hafra  och  8  sk.  rgs. 
Bland  kyrkoherdar  härstädts  må  nämnas 

den  bekante  riksdagsmannen,  kontrakts- 
prosten D.  Nordin  (bondson),  som  kora 

til!  denna  församling  år  1811  och  bland 
annat  såsom  en  ovanligt  skicklig  landt 

hushållare  gaf  sina  socknebor  äfven  i 
detta  afseende  ett  godt  exempel,  som 
också  vunnit  efterföljd;  har  äfven  lenuiat, 
näst  de  Lagergrenska,  de  rikaste  bidragen 

till  en  Ny  Smålands  beskrilning  samt  i 

all  tysthet  verkat  för  dryckenskapsokets 
aflyftande  från  folkets  hals.  Under  det 
Krik  Mauritius  var  kyrkoherde  här,  skall 

vederlaget  af  Båreryd  och  Wäthult  blif- 
vit  taget  från  pastor  af  orsak,  att  drott- 

ning Kristina  d.  A.  1607  under  sin  resa 
i  landet,  för  att  göra  sig  underrättad 

om  folkets  tillstånd  och  kunna  afhjelpa 
deras  behof,  ej  kunde  erhålla  logis  om 

natten  i  den  uselt  bebyggda  prestgården, 
utan  måste  blifva  sittande  i  vagnen  på 

landsvägen  vid  den  bro,  som  ännu  kal- 
las Drottningbron.  Och  härleder  sig  från 

denna  drottning  Kristinas  färd  konung 
Carl  IX:s  ännu  gällande  förordnande  om 

usju  laga  hus»  i  prestgårdarne,  att  alla 
prestgårdar  skola  byggas  och  vid  makt 
hållas  med  «sjn  laga  hus«.  (I  Afzelii 
Sagohäfder  VIII  Band.  sid.  10  står,  att 
händelsen  silldragit  sig  i  Wiksta  socken, 
hvilket  är  felaktigt.) 

Socknen  är  urgammal,  från  kristen- 
domens första  tider.  Frän  hedendoraen 

förekommer  en  ganska  stor  mängd   min- 

nen; flera,  som  påminna  om  Frejadyrkan. 
På  Fållingc  skog  vill  folksägnen  veta, 

att  en  kyrka  fordom  stått;  på  den  om- 
gifvande  »gamla  kyrkogården»  har  man 

sett  bautastenar  som  grafvåi-dar.  Märk- 
värdiga stensättningar  äro  i  synnerhet 

de  på  det  under  Wickensberg  lydande 
torpet  »Smålands  stenar»  befintliga,  som 
bestå  af  fem  cirklar  nära  intill  hvaran- 

dra,  bildade  af  spetsiga  och  aflånga  ste- 
nar. I  s.  k.  Silfverberget  bor  en  bergfrn, 

som  man  hört  tillropa  dem,  som  sökt  efter 

malm:  »Jag  är  ej  rik,  men  gå  till  min 

syster  Sala,  hon  är  rikare».  —  Bland 
gårdar  i  socknen  ma  nämnas:  Sännås  och 

Isberga  säteri,  tillhöra  Liljenbergska  fidei- 
kommisset Wallerstad;  Arnäsholm,  gam- 

malt säteri,  eges  nu  af  bönder;  Trånebo 
och  Slätlmlt  skola  fordora  hafva  varit 

herregårdar.  Utom  3  å  4  byar  finnas 

blott  enstaka  hemman.  Prestgården  upp- 

flyttades 1816  på  ny  tomt.  —  Adress: 
Qvarsel)o. 

Willåttinge.  Härad  af  Nyköpings 

län,  är  beläget  ungefär  midt  i  Söderman- 
land, begränsadt  af  Öster-Eekarnes  och 

Åkers  härad  i  norr,  af  Daga  i  öster,  af 

Rönö  i  sydost,  der  sjön  Båfven  utgör 

gränsen,  i  söder  och  vester  af  Oppunda 
härad.  Med  högst  3  mils  längd  i  norr 

och  söder  samt  1  till  2%  mils  bredd, 

orafattar  detta  härad  en  areal  af  6  qva- 

dratrail,  utgörande  följande  socknar:  Hel- 
gesta,  Hyltinge,  Dunker,  Lilla  Malma  med 
Mahnköping,  Ardala,  Forsa,  Lilla  Mellösa, 
Flen  samt  en  liten  del  (4V4  rafl)  af  Gryts 

socken,  hvars  öfriga  del  tillhör  Daga  hä- 
rad, alltsammans  innefattande  255Vi2  ™tl. 

Ar  1863  uppskattades  ett  helt  hemman 

i  medeltal  till  27,665  rdr  rmt.  Inbyg- 
garnes antal  år  1865  var  10,630.  Detta 

härad  omfattar  länets  berg-  och  sjörika- 
ste trakt,  till  norra  delen  belägen  pä 

södra  sluttningen  af  den  raidt  igenom 

Södemanland  strykande  stora  landthöj- 
den  af  300  fots  höjd,  der  Helleforsån 

upprinner  ur  ett  par  små  sjöar,  under 

sitt  lopp  i  hufvudsakligen  sydlig  rigt- 

ning  i  många  bugtcr  upptagande  vatt- 
net från  bland  andra  Mellösasjön,  Staf-, 

Yxta-,  Orhammars-  och  Harpsundssjöarna, 

Kyrksjön,  Bjiirsjön,  Torpsjön  m.  fl.  samt 
slutligen  utflyter  i  sjön  Waldemaren  eller 

Wammeln,  som  utgör  en  af  de  stora  re- 
servoirerna  för  Nyköpingsån.  På  samma 

lanflthöjd   upprinner  den  betydliga  Malm- 
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köpingsån,  till  hvars  omrAde  liöra  den 
östligaste  delen  af  Mällösa,  Lilla  Malma 
och  tu  liten  del  af  Hyltinge  socken  med 
en  stor  mängd  småsjöar.  Sjön  Nedingen 
har  ett  mindre  flodområde  midt  imellan 

de  båda  nämnda  och  afbördar  sig  i  Hel- 
gestaviken,  den  ena  af  Bä/vens  tvänne stora 

vikar,  hvilken  sa  väl  som  den  andra,  Ihjltin- 
ge-viken,  hör  till  södra  delen,  som  ligger 
högst  200  fot  öfver  hafvet  och  utgör  ett 
mångfaldigt  sönderbrutet  borgland  i  smätt. 

Bland  öfriga  vattendrag  märkas  Ui'en,  som 
upptager  en  mängd  smärre  tillflöden  Iran 
alla  väderstreck  och  utfaller  sjelf  i  Hel- 
gestaviken,  samt  Långhalsen  i  länets 
sydligaste  hörn.  Häradets  nordöstra  del, 
Dunkers  socken  jemte  andelen  af  Gryt, 
genoraflytes  från  nordvest  mot  sydost  af 
Dunkersån,  hvilken  här  upptager  vattnen 
från  Skundern,  Dunkern,  liicksjön  ra.  fl., 
sedermera  inom  Daga  härad  genomgår 
den  vidsträckta  skogsmon  Dunkersheden 
och  »itfaller  i  Båfvcns  nordöstligaste  vik. 
Jordmånen  är  omvexlande,  dock  lerjord, 
mer  eller  mindre  sandblandad,  öfver- 
vägande  i  södra  delen,  likasom  mojord, 
ehuru  uppblandad,  i  den  norra.  Skog 

växer  ännu  öfverallt  på  de  talrika  bergs- 
höjdt-rna,  dock  mest  i  norr.  —  I  Malm- 
köping  har  häradet  en  egeu  sparbank, 
inrättad  år  1854.  Statens  vestra  stam- 

bana går  genom  Helgesta,  Hyltinge  och 
Flens  socknar  med  stationerna  Sparre- 
holm  och  Flen,  i  hvars  närhet,  mellan 
Lid  och  Öja,  finnes  runstenen  JVI  911  i 
Liljegrens  runurkunder.  —  Willättinge 
härad  utgör  med  Oppunda  länets  2:dra 
fögderi,  med  tingställe  uti  Malmköping, 
och   hör  till  Kungadömets  domsaga. 

Wilske.  Härad  af  Skara  fögderi  och 

Skaraborgs  län,  beläget  vester  om  Fal- 
köping, omgifves  i  norr  af  Skånings,  i 

öster  af  Wartofta,  i  söder  af  Frökinds, 
i  vester  at  Gäseneds  i  Elfsborgs  län  och 
Laske  härader,  mot  hvilket  sednare  Lida- 
ån  gör  gränsskilnad.  Det  upptager  9  hela 
socknar  och  delar  af  två  (se  tabellen  till 

Skaraborgs  län)  på  en  areal  af  2,i7-i  qv.- 
mil  land,  0,oio  vatten,  med  I93V4  "^t'' 
bebodda  af  c:a  6,370  personer;  år  1830 
var  folkmängden  4,294.  Den  odlade  jor- 

den uppgifves  till  16.242  tid,  ängen  till 
10,978  tid.  Ett  helt  hemman  taxerades 
år  1863  i  medeltal  till  15,990  rdr  rrat; 
i  bevillning  erlades  samma  år  1,182  rdr 
rmt.  Inom  häradet  ligger  Mösseberg. 

vu. 

Stabens  vestra  stambana  går  igenom  sock- 
narna Flohy,  Sörby  med  station,  GöUiem 

och  Märka.  Häradet  har  fru  Ebba  Lillje- 
höök,  gift  med  r.  r.  Sten  Eriksson  Lejon- 
hufvud,  innehaft  som  pant  för  en  för- 

sträckning, leninad  konung  Johan  III; 
det  från  döm  des  barnen  och  lades  1611 

till  hertig  Johans  furstendöme.  Det  ut- 
gör sedan  år  1862  med  Skånings  och 

Walla  härader  en  domsaga  med  29,920 
personer.  Tingstället  är  i  Grästorp  i 
Tengeneds  socken.  Bland  fornminnen  om- 

nämnas vid  Söderby  runstenen  JYi  1356 
i  Liljegrens  runurkunder  samt  kouung 
Inge  Stenkilssons  grafsten  på  Hängers 

fordna  kyrkogård.  —  Här  märkas  af  går- 
dar säterierna  Sjögerås,  Åstorp,  Redberga, 

Torrevcdla  och   Haldaholm. 

Wilunda,  ett  frälse-säteri  uti  Stock- 
holms län  och  Hammarby  socken  af  Wal- 

lentuna  härad,  beläget  vid  pass  2'/4  mil 
norr  om  hufvndstaden,  nära  landsvägen 

till  Lippsala  och  jernvägsstation,  består 
af  2  mantal,  deraf  IV4  mantal  utgjorde 
1866  en  väl  bebyggd  gård  med  god 
trädgård;  åker  och  äng  upptaga  116  tid, 
skog  växer  tillräckligt;  taxeringsvärdet  var 

samma  år  42,500  rdr  rmt;  resten,  ̂ j^ 
mtl,  hade  3  egare.  —  Ar  1741  inneha- 

des (eiter  Tham)  2^/2  natl  frälse-säteri 
Wäunda  (troligen  med  Torpkulla  och 

Löth,  tillsammans  ^/j  mtl  säteri,  som 
äro  underlagda  säteriet)  af  Schechta,  men 

syuas  både  i  sednare  hälften  af  1600- 
talet  och  ännu  1772  tillhört  slägten  Silf- 
verspaire;  bland  sednare  egare  näranas 
en  Aslander,  Uno  Helledays  arfvingar 
år  1866  till  förut  uppgifna  del.  På 

egorna  uppgifvas  af  Liljegren  2:ne  run- 
stenar stå  med  inskrifter,  hvaraf  den  ena 

så   lydande:   3{uf()ufQU&.   fif.  étoiri  ̂ Q&Oa 

iftir  d^oi&un  öonta  6\\\  Quft.    Kififr. 
Wilsta,  säteri,  se  Hvilsta  i  Klosters 

socken. 

Wimarka,  by  i  den  del  af  Wårds» 
bergs  socken  som  hör  till  Bankekinds 
liärad  och  Linköpings  län,  omkring  1 
mil  från  Linköping;  4V4  mantal  frälse, 
taxerade  1864  till  76,000  rdr  rmt,  be- 

bodda af  126  inbyggare  och  skiftade 
mellan  10  bönder.  I  denna  by,  der  går- 

dar på  1700-talet  tillhört  slägterna  Fleet- 
wood,  Jakobsköld,  Hägerstjerna,  Roseii- 
lijelm  och  Stjernklou,  antages  fordora 
varit  ett  Jarla-  eller  småkonungs-säte, 
hvilket  anses  bestvrkas  af  lämningar  efter 
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en  starkt  hviilfd  källare  under  en  större 

byggnad,  derifrån  jerndörren  till  socken- 
kyrkans sakristia  berättas  vara  tagen; 

äiVeiiledes  finnas  flera  uppresta  stenar  uti 

en  hage,  Skarpe)i  kallad,  och  på  byns 
utskog  grifthögar  samt  runda  stenkullar, 

troligen  minnen  frän  den  strid  här  före- 
fallit mellan  tvenue  prinsar;  se  vidare 

under  art.   Wardsberg. 

Wimmerby,  gammal  uppstad  i  Kal- 
mar   län,    Sevedes    härad,    31     mil    frän 

Stockholm,    6    mil  från    Ekesjö  och   Wc- 
stervik,    nära  södra  ändan  af  sjön   Krön, 

på    en   vidsträckt    slätt,    omgifven   på  af- 
stånd  af  skogbeväxta   berg.     Af  de  mån- 

.  ga  gissningar,  som   uppstått  rörande  här- 
ledningen   till     stadens    namn,  synes  föl- 

jande vara    åtminstone    biand    de  trovär- 
digare. Sevedes  härad  kallades  förr  Sivedi 

eller  Sigvadi    hundar»,    såsom    det  säges, 
efter  Sif,  gemål  till  Thor,  hvilkens  kult  af 
flera    skäl    antages    i    denna    trakt    varit 
herrskande.  En  mil  från  nuvarande  Wim- 

merby   antages    fordna    staden    varit  be- 

lägen,   der    byn    ̂ Yenbjörka,  på  allmoge- 
språket Wenbirka,    nu   ligger,  och  som  i 

forntiden   varit    en    vigtig  hamnplats,  till 
hvilken    man    färdades    genom    de   stora 

vattendrag,    som    den    tiden     drogo    dels 

genom  de  trakter,  der  Tunalän  och  Tjust 
nu    utbreda    sig,    dels    genom     Stångåns 

floddal   till  Roxen  och  Östersjön.  Namnet 

Wenbjörke  härledes  af  Wen,  gudinna,  och 
birka,  stad;  gudinnans,  d.  v.  s.   Sifs  stad. 
Att  nu  af   Wenbirka    lätt    kunnat  blifva 

Wiraberby,    ett    i    medeltiden    ofta    före- 
kommande   namn,    synes   ganska  trovär- 

digt.      Utom    andra    gissningar    rörande 
namnet    Wenabirka,    anförda    under    art. 

Wennebjörka,    är    en,    att  Wenabirca   be- 
tyder   Hvenernas,    Wendernas,    Hunernas 

stad,  en   folkstam,  som  just  i  Kalmar  län 

och  Bleking  hade  en    mäktig,    af  de  gö- 
tiska rikena    oberoende   stat    före    Sigurd 

Jorsalafarares  korståg.    Genom  uppgrund- 
ningarna  i  den  gamla,  blomstrande  heliga 
stadens  skärgård    förvandlades  densamma 

småningom    till    en   köping  och  flyttades 

slutligen   till   sin   nuvarande   plats    '/s  '"'' 
från     den     här    så     kallade    Storån    eller 

Stångån.      Dess    ringa    åtListående    bety- 
denhet försvann   alldeles    eller  dess  härj- 

ning af  kon.    Christian    af   Oldenburg  år 
1454,    så    att    slutligen    Gustaf  1    1532 

sökte  flytta  borgrarne  till  Kalmar  och  för- 
bjöd   all    köpslagan    derstädes.      Carl  IX 

återgaf  dock  platsen   1604  dess  stadsrät- 
tigheter,   då    bland    annat    bestämdes,  att 

stadens    styrelse    skulle     bestå    af    borg- 
mästare, byfogde  och   6   rådmän.     Redan 

1612   utsattes  staden    för   svåra  lidanden 

genom   kriget,  då    danska    arméen,  under 
Rantzows  anförande,    huserade  härstädes. 

Genom    stor    omsorg    från    de   styrandes 
sida  repade  sig    dock    staden    ånyo,    och 

dess  välmåga  var  i  ständig  tillväxt,  till- 
dess    en    svär    eldsvåda    den    4    Oktober 

1683   gjorde    slut    på    större  delen   deraf. 

Under  scdnare  tider  har  staden  icke  lyc- 
kats uppstiga  till  någon  betydenhet  annat 

än   för  den   närmast  kringliggande  orten, 

och  dess  folkmängd    har    tillväxt    endast 

obetydligt.     Åren    1710  och    1711   bort- 
rycktes   icke    få    af    det   lilla    samhällets 

invånare  genom   pesten,  och  den   24  Fe- 
bruari  1821    lade  eti  eldsvåda  två  tredje- 

delar   af    staden    i    aska.     Ar    1854  var 

samhället  äfven   hotadt  af  en  svårare  elds- 

våda,   dä    eld     utbröt    på  6  olika  ställen, 
anlagd  af  en    gosse;    det    undslapp    med 
blotta    förskräckelsen.      Staden    innehåller 

nu   112  hus,  tomter  och  inrättningar. — 
Kyrkan    är    nyuppförd    efter  1854  enligt 

ritning  af  arkitekten  Jonsson  och  gemen- 
sam för  stads-    och    landsförsamlingarna. 

Den  gamla  innehöll    en    ovanligt  rymlig 

predikstol,  erinrande  om  de  stora  predik- 
stolarna i  Italiens  städer,  samt  2:ne  run- 
stenar.     Från    kyrkan    går    en    allé    till 

skolhuset.      Rådhuset    är    en    tvåvånings 

träbyggnad,  uppförd  efter  branden    1821 

och  försedd   med  torn.    Stadsstyrelsen  be- 
står nu  endast  af  borgmästare  och  3  råd- 

män.   I  kyrkligt  hänseende  utgör  staden 

med   Wimmerby   landsförsamling  och  an- 
nexet Pelarnc  ett  regalt  pastorat  af  l:sta 

klassen  under  Linköpings  stift.    I  staden 

finnes  en  sparbank,   ett   lägre  elementar- 
läroverk,   3   privata    skolor    och    en  fast 

folkskola,  gemensam  med  landsförsamlin- 
gen.     Folkmängden    steg    år    1772    till 

981    personer,    1805    till    863,  år  1850 
till  1,436  och  1864  till  1,850,  deribland 

ännu    några    af    ziguenar-stammen.      De 
lefva   hufvudsakligen   af  jordbruk,  handel 

och  handtverk;   fordora  drefs  här  rätt  be- 
tydlig   oxhandel.      De    handlandes    antal 

har  sedan   1850  varierat  mellan  7  och  9 

med   10  biträden;  handtverkarnes  och  fa- 
brikanternas har  sedan  är    1772  varierat 

mellan  33  och  50;   år  1864  funnos  37, 

förutom  49  .sjelfl"örsörjare.     Vid  Industri- 
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f^xpositionen  1866  funnos  härifrån  vackra 
prof  pil  silfvurnrbeten,  (lcril)laii(i  förtjenar 

nämnas:  en  brudkrona  med  färgade  {<las- 
tlusser.  —  Stadsjordtns  hemmantal  är  9V2. 
och  arealen  0,i35  qviidratrail  (=  3,124 
tid  eller  4,808  tid,  bada  uppgifterna  efter 
laiidsh.-embetets  femarsberättelse  1855  — 

60,  sid.  4  och  49),  enligt  annan  upp- 
gift 4,043  tid  5,1  kpl.,  deraf  32  tid  28 

kpl.  stadsplan.  Marknader  hållas  i  Fe- 
bruari, Maj,  Oktober  och  December.  Vap- 

net är  ett  löfrikt  träd  med  en  ekorre  i 

toppen  samt  på  ena  sidan  af  stammen 
ett  C  och  på  den  andra  IX,  såso.ii  minne 
af  stadens  äterupprättare.  För  närvarande 

pågår  undersökning  rörande  möjligheten 
af  Kinda  kanals  utsträckning  hit  från 

Horn  vid  Asundcn  genom  sjöarna  Erlån- 
gen,  Juttern   och  Krön. 

Wimmerby  landsförsamling  omgifver 
staden  och  hörer  till  Sevedes  härad  af 

Kalmar  län;  arealen,  31,243  tunnl  fast 

mark,  är  fördelad  på  32V2  ™tl,  deraf 

I3V4  frälse,  3V4  krono,  I6V4  skatte; 

dessutom  upptager  vatten  0,079  qvadrat- 
mil.  Marken  är  särdeles  ojeran  och  sten- 
bunden,  men  ändock  bördig;  söder  om 

staden  utbreder  sig  en  vidsträckt  slätt- 
mark. Joidmåuen  är  mest  saudblaiidad 

mylla;  på  skog  är  ganska  god  tillgång. 
All  fast  egendom  taxerades  år  1863  till 

1,353,500  rdr  rmt;  i  bevillning  för  in- 
komst erlades  216  rdr. —  Församlingen, 

uppgående  till  3,370  personer,  begagnar 

stadskyrkan  och  stadens  undervisningsan- 
stalter. Sockenbibliothek  finnes.  Bland 

fornminnen  nämnas  i  grifthögar  funna  ur- 
nor, svärd,  silfvermynt  och  en  dart  samt  ett 

stort  stenkummel  på  kyrkoherde-boställets 
egor.  Inom  församlingen  är  skalden  An- 

ders Hedner  född  1801  af  fattiga  torpare- 

föräldrar.  —  Största  godset  utgöres  af 
Storebro  jernverk  med  underlydande  hem- 
raansdelar  i  Tobo,  Högerödja,  SjundeqviU, 
Gissemåla,  Brodshult,  Räddehult,  Qvilla 

m.  fl.  (se  art.  Storebro);  —  säteriet  Whike- 
tomta.  —  Boställshemman  äro:  Djurs- 
torp,  1  mtl  militiae,  V2  <lito  länsmans, 

1  Näs,  kyrkoherdens;  ̂ /^  Nybble,  kom- 
ministerns; V2  Nåsshult,  kronofogdens; 

—  Byar  och  hemman:  Älåkra,  iVo  fiälse, 
Skillingarum  med  ölbryggeri,  Algustorp, 
Baggemåla,  Bermshidt,  Falla,  Hamra, 

Gryssebo,  Hörestadhidt,  Hästmåshidt,  In- 

gebo,  Knabbarp,  Nymåla,  Perstorp,  Rams- 
hult,  Solnehult, 

Wliiber*. 
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^Winberg  och  Stafsinge,  ett  regalt 
pastorat  ;if  l:sta  klassen  under  Warl)crgs 
kontrakt  inom  Göteborgs  stift,  lOVn  "lil 

från  stiftsstaden,  med  73j^,  (j^)  mtl,  hvaraf 

1  mtl  prestgård,  '/,  mtl  enkesäte;  folk- 
miingd  3,390.  Pastoratet  omgifver  staden 
Falkenberg,  gränsar  i  norr  till  Ljungi)y, 

i  öster  till  Alfshög,  i  söder  till  Falken- 
bergsån,  gränsskilnad  mot  Arstads  häraiJ ; 
vidare  omgifves  det  i  vester  af  Morup 

och  i  aydvest  af  hafvet.  —  IVinberg, 
socken  i  Fauråa  härad  af  Ha'mstads  län, 

V2  ™il  II-  O-  ''"än  FalkenlxMg,  intager  en 
areal  af  7,035  tid  eller  50,596  ovadrat- 
ref,  fördelade  på  41||  mtl,  deraf  ll^J 

skatte,  734  krono,  22'%  frälse.  Marken är  i  allmänhet  jemn,  rådande  jordmånen 

sand;  på  skog  och  torfmossar  obetydlig 

tillgång.  Större  vattendrag^  utom  förut 

nämnda  Falkenbergs  Å  eller  Åtran  är  Ldl- 
ån,  kommande  från  Ljungby  socken,  och 

som  efter  att  här  drifvit  åtskilliga  vat- 
tenverk slutligen  förenar  sig  med  Atran. 

All  fast  egendom  taxerades  1863  till 

773,500  rdr  rmt.  Inbyggarnes  antal 

uppgår  till  1,490.  —  Socknen,  jtmte  andra 
i  Halland,  gjordes  1653  till  friherrskap 
för  fältmarskalken  Gustaf  Adolf  Lewen- 

haupt  och  hans  bröder,  reducerades  från 
sonen.  Kyrkan,  vid  Lillan,  V4  mil  öster 

om  annex-kyrkan,  är  af  sten,  med  tak 

af  svart  glaceradt  tegel.  Rörande  folk- 
skoleväsendet inom  pastoratet  upplystes 

vid  1862  års  skolinspektion,  att  denna 
socken  med  223  barn  inom  skolåldern 

icke  hade  mer  än  en  examinerad  lärare, 

som  undervisade  100  dagar  om  året  i 
socknens  fasta  skolhus  samt  35  dagar  i 

hvardera  af  Stafsinge  sockens  tvenne  am- 
bulatoriska  läsrotar.  Nära  kyrkan  vid 

Vina-ån,  uppkallad  enligt  sägnen  efter 
en  qvinna  vid  namn  Vina,  som  skall 

uppbyggt  kyrkan  och  bott  på  ljungheden 
norr  om  Winbergs  by,  ligger  Prestgår- 
den,  der  skalden  och  häfdatecknaren  Olof 
von  Dalin  löddes  1708;  gårdens  vackra 

läge  har  i  sednare  tider  blifvit  förhöjdt 

genom  bättre  uppförda  boningshus  och 
genom  trädgårdsanläggningar  på  norra 

och  östra  sidorna;  med  den  öfra  träd- 
gården är  en  sluttande  plan  förenad,  vid 

hvars  ena  ända  befinnes  en  holme,  hvar- 
öfver  flera  af  lindar  beskuggade  gångar 

slingra  sig  fram  mellan  planterade  al- 
häckar  kring  nämnda  vattendrag.  Ett 
lusthus    står    ännu    qvar    från     skaldens 
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tid.  I  Tågarps  och  LUlet/årds  byar  fin- 
nas bättre  bebyirgila  jjårdar;  1  mtl  ut- 

sockne  frälse  Fatinls  jomte  l'/.,  mtl  och 
qvarn  lyda  under  Hellerups  säteri  i  Ljung- 

by socken.  Törringe  och  Riugsås  ii  ro 
byar;  vid  Hertingslors  finnes  laxfiske. 
Johnstorp,  1  mtl  stom.  Fornminnena 

utgöras  al'  en  domkrets,  bestående  af  13 
stenar,  vid  Töringe  by,  Kongshögcu  söder 

ora  Faurås  by  med  en  ätthäll,  der,  en- 

ligt sägnen,  fylkiskonungen  Fara  är  jor- 
dad;  norr  om  samma  berg  märkes  Sä- 
berget,  ett  sjömärke  för  seglare;  norr  och 
söder  om  berget  ligga  Domsätet  och  flera 
ättekullar;  från  den  ena  af  dessa,  kallad 

Tingshöjen,  har  fordom  gått  en  väg, 
kallad  Tjufvägen,  till  Faurås  by.  Vid 

öfra  Sannegården  finnas  åtskilliga  ätte- 
kullar, grafvar  samt  bautaslenar,  äfven 

en  andaktsvard,  kallad  Stenkyrkan.  — 
Adress:   Falkenberg. 

"Winberga,  by  uti  Ramdala  socken. 
Östra  härad  af  Carlskrona  län,  omkring 

1  '/o  rail  från  Carlskrona,  innefattar  3% 

mtl  skatte,  '/g  krono  under  prestgården; 
häraf  utgöra  2%4  mtl  en  bättre  bebyggd 
gård,  taxerad   till  62,000  rdr  rmt. 

Winbotorpet,  ett  frälse-hemman  af 
y^  mantal  i  Främmestads  socken,  Wiste 
härad  af  Skaraborgs  län,  har  gifvit  namn 

åt  tvänne  på  sin  tid  aktade  och  mycket 

omtyckta  lärare,  professorn  ocb  dompro- 
sten Win  bom,  hvaraf  den  enas  fader  och 

den  andras  morfader  var  kroiioläusman- 

nen  Måns  Andersson,  gift  med  Maria 
Winbom,  som  lånat  namnet  af  dåvarande 

torpet. 

Winbäcken,  helsobrunn  i  VVestraan- 

land,   "'/g   mil   från   Arboga;    löga    besökt. 
Windel-elfven,  ena  flodgrenen  af  det 

38  mil  långa  vattendrag,  som  genom- 
skär Umeå-dalen  i  Westerbottens  län, 

bildar  först  Gautträsk  och  den  betydliga 

sjön  Stora  Vindelen,  3V4  mil  lång,  '/j 
mil  bred,  samt  tager  till  sig  vid  Sor- 
sele  kyrka  Laiselfveu,  innan  den  slutli- 

gen vid  Wännäs  sammanflyter  med  Umeå 
elf,  nära  Brattby,  6  mil  v.  n.  v.  från 

Umeå.  Windel-elfven  är  mycket  stridare 
än  Umeå-elfven,  men  med  icke  så  betyd- 

liga fall,  och  dess  vatten  mörkare;  har 

enda  laxfångsten  i  I>yeksele  Lappmark. 

Willdsg^ufvail,  jerngrufva  i  Tuna- 
bergs  socken  af  Jönåkcrs  härad  ocli  Ny- 

köpings län,  gaf  1865:  12,000  centner 

jerDmalm. 

Windö,  fyra  mtl  frälse-säteri  uti  Eds 
kapell,  Norra  Tjust  härad  och  Kalmar 

län,  '/g  mil  Iran  hafsstranden  och  något 
längre  från  kyrkan,  som  är  belägen  på 
motsatta  stranden  af  en  smal  mellan- 

liggande vik,  på  4  mils  afståud  från 

Wimmerby.  Sätesbyggnaden  af  sten,  u[)p- 
förd  1854  och  1855,  är  50  alnar  lång 
och  25  alnar  bred;  till  gården  hörer 

god  trädgård;  men  företrädesvis  är  egen- 
domen utmärkt  genom  sina  vattenverk 

i  den  från  sjön  förbilöpande  ån,  såsom 

11  par  qvarustenar,  1  tegelbruk,  2  vat- 
tensägar  och  1  oljeslageri.  —  Förste 
kända  egaren  är  riksrådet  Sten  Baner, 

som  blef  halshuggen  i  Linköping  1600 

och  hans  gods  underkända  kronan,  hvar- 
efter  Windö  donerades  till  ståthållaren 

öfver  Kalmar  län,  Herman  Wrangel,  kora 

med  sonens  tredje  hustru,  Beata  Nils- 
dotter  Kagg,  till  landshöfding  Gabriel 

Kurck,  som  egde  det  1686;  på  1690- 
talet  lärer  godset  blifvit  såldt  af  Her- 

man Wrangel,  en  sonson  till  förstnämnda 

Wrangel,  till  general-majoren  och  lands- 
höfdingen  baron  Bleckert  Waclitmeister, 
inom  hvars  slägt  det  förblef  till  1764, 

då  det  såldes  till  majoren  Bleckert  Casi- 
mir  Larsson  Sparre  för  303,000  dalar 

kopparmynt,  men  såldes  åter  2:ne  dagar 
derefter  till  ryttmästaren  Johan  Adolf 

Nordenflycht  med  underlydande  hemman, 
tillsaramans  I0V4  mantal,  för  319,800 

daler  kopparmynt.  Efter  hans  död  år 
1768  såldes  godset  af  enkan,  C.  L.  Elertz, 

borgardotter  frän  Stralsund,  till  härads- 
höfding  Fredrik  Keij,  med  hvilkcn  hon 

sedan  gifte  sig  och  disponerade  efter 
hans  död,  1793,  egendomen  intill  sin 

död  1819,  hvarefter  den  tillföll  arfvin- 
garne,  löjtnant  E.  Keijs  omyndiga  barn 
och  friherre  F.  W.  Fleetwood,  för  hvil- 
kas  räkning  den  ännu  1829  förvaltades 
oskiftad.  Säteriet  tillhörde  1863,  med 

underlydande  1  mtl  frälse,  V2  skatte 

inom  Eds  kapell  och  '/j  frälse  inom 
Eds  socken,  majoren,  R.  3.  O.  Karl  BY 
Fleetwood,  och  taxerades  godset  samma 

år  till  219,000  rdr  rmt;  —  utsädet 

uppgifves  till  176  t:r  höst-  och  vårsäd, 
utom   potates  och   rolVor  in.   m. 

Wing,  regalt  pastorat  af  3:dje  klas- 
sen, under  s.  k.  Winköls  kontrakt  af 

Skara  stift,  omfattar  soeknarn;i  Wing, 

Stenum  och  Skärf,  med  4l'Vifl  mantal, 
bebodda  af  c:a    1,480  inbyggare.    Prest- 
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gartl,  V2  "•*'•  **°™  ̂   1  ™''''  ''"^''*  ̂   "'°' 
dersocknen  —  Wing,  beläs;eii  uti  Walle 

härad  af  Skaral)or.f,f3  lan,  ''.^  mil  öster 
från  Skara,  ora!<ifves  i  öster  af  Lundby, 

i  sydost  af  Stenum,  i  norr  af  Skärfs  soc- 
ken;  arealen,  2,083  tid  fast  mark,  är 

fördelad  pä  7'/,,  nitl  skatte,  1  krono, 

l^g  frälse  och  bebodd  af  c:a  330  in- 
byggare. Marken  är  någorlunda  jerau, 

rådande  jordmånen  stark  sand;  skogen, 

mest  gran,  är  obetydlig;  tobak  har  va- 
rit här  planterad  sedan  längre  tillbaka. 

—  Flera  insjöar  finnas,  och  i  sydöstra 

hörnet  inskjuter  en  del  af  Ilornborga- 

sjön.  —  Fastighetsvänlet  153,200  rdr 

rmt.  —  Kyrkan,  af  obekant  aldcr,  är 

belägen  vid  Wingsjöns  strand.  Barn- 
undervisningen bestrides  i  ambnlatorisk 

skola,  och  utgör  skolbarnens  antal  169. 

Sockenbibliothcket  har  nyligen  blifvit  till- 
ökt  genom  en  gåfva  af  50  rdr  och  ett 

bokskåp. 

Af  gårdar  märkas  berustade  säteriet 

Härlingstorp  (Hertingstorp  på  Topogr. 

corpsens  karta),  med  underlydande  4"',  g 
mtl,  hvaraf  '/o  säteri  iSanna.  —  1  skatte 

Hanaskede  (Hanåkede),  och  ',.,,  frälse 
Prinshaga  äro  ock  välbyggda.  —  Stora 

och  Lilla  Olofstorp,  byar;  —  V4  skatte 

Finnartotyet.  —  Adress:  Sköfde. 
Wing,  konsistorielt  pastorat  af  2:a 

klassen,  hörande  till  Ahs  kontrakt  af 

Skara  stift,  omfattar  socknarna  VYing. 
Härua,  Feuneslunda  och  Grofvared,  med 

76V24  nitl,  bebodda  af  omkring  3,545 

inbyggare.  Prestgård,  1  mtl,  i  Wi-igs 

by;  stom  1  mtl.  —  Wing,  socken  i  Ahs 

härad  af  Elfsborgs  län,  belägen  l'  .,  mil 
nordvest  från  Ulricehamn,  3  mil  frun 

Borås;  areal  12,057  tid  fast  mark,  0,o8o 

vatteu;  4:6|g  mtl,  deraf  21  skatte,  4'/., 
krono,  2l^;j6  frälse;  tax.-värdet  863,500 
rdr  rmt;  folkmängden,  år  1805:  1,270, 

uppgick  1865  till  1,830  personer  (år 

1863  till  1.860).  —  Marken,  stenig  och 
bergig,  är  besvärad  af  syra,  jordmånen 
sandmylla,  på  få  ställen  s.  k.  femjord. 

Skog  på  allmänningen  Brun  växer  knappt 

till  husbehof,  omkring  32  tid  på  hem- 
manet; eljest  har  socknen  många  vackra 

ställen,  bestående  af  höjder  och  dälder, 

här  och  der  uppodlade  eller  genomskurna 
at  strömmar  och  vattnade  af  större  och 

mindre  sjöar,  deraf  de  största  äro  Tol- 
ken, till  eu  del  belägen    inom  Espereds 
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sockeVi,  samt  Örn  eller  Mogden,  Agnsjön, 

Bresjön  och  Lillasjön.  Vid  Wiskaån, 

som  går  genom  socknen,  iia  varit  an- 
lagda 9  (jvarnar.  Åkerns  bnikningssätt 

är  ett  slags  godtycklig  cirkulation,  såväl 
i  afseende  pä  indelning  som  växtföljd; 

åkerarealen  ringa.  Enda  ängskötseln  be- 

står i  uppodling  af  kärr  och  sänka  trak- 
ter: med  fa  undantag  hyllas  ännu  svält- 

systemet.  De  största  odlijigarne  iräfiTas 

vid  Hökerum  och  deruuder  brukade  går- 
dar i  Wings  by,  dernäst  Charlotteiidal, 

Trogared  och  vid  Tångegärde.  Namnet 
Wing  torde  kunna  härledas  från  ordet 

Vinga,  handla,  i  betraktande  af  att  in- 
byggarne, såsom  boende  på  en  sädesfattig 

trakt,  haft  gårdfarihandel  till  närings- 

fång. Ifrån  äldre  tider  har  i  försam- 
lingen varit  bruket  att  täcka  hus  med 

stickor  eller  ett  slags  tunn  spån  af  gran, 

kokade  i  viktriolvatten.  till  skydd  mot 

eldsfara.  En  kubikaln  spån  anses  be- 
täcka 6  qvadratalnar  af  taket.  Af  verk 

finnas  åtskilliga  qvurnar  och  sågar  samt 

Folkaströms  ålfiske.  —  Kyrkan,  af  slen, 
har  vackert  läge;  ett  Drakenbergska  släg- 

ten  tillhörigt  grafchor  nyttjas  nu  till  sa- 
kristia. På  kyrkogården  tinnes  grafsten 

med  runor;  en  runsten  vid  gården  Hö- 
kerum säges  af  folket  innehålla  orden: 

uHär  hvilar  Bollar  Blå  med  sina  söner 

två».  Troligen  densamma,  joiti  Liljegren 

uppgifver  innehålla:  Znkr.  ttlll^:  IflUrmi: 
haitiju:  åumt:  t^lli.Sl:  iflir:  Ifjuii:  aulJ: 
.Klalui:  8unu:  sina.    För  öfrigt  utgöra 
lemningarne    efter  fordna   befästa  knngs- 

.    gården      Wäderö     socknens     märkligaste 
minnen  från  fordna  tider.   Skolhus  finnes. 

—  Af    gårdar    märkas    säterierna    Säby 

och  Hökerum,  det  förra  med   1^  js   mtl, 
det  sistnämnda  med  8  mtl  underlydande. 

Boställen:    ̂ 4  Sjögården   Wing  och   ̂ /^ 

!    Ekeslunda  Storeg.,   majors-,  ■'',  g  Ekeslun- 
da  och  ̂ !^  Getared,  militiae-,   ̂   Breda- 

'    red,  regementsskrifvare-;  —  Eomsås,  Töfve 

i    l'/g  skatte  och   3"'  ̂   frälse,   byar.   I  den 
'.    sistnämnda  finnas  ruiner  efter  en   kyrka. 
!    Utanför    Mestunga  å   hemmanet    Åkers- 

hults  egor  utgår  i  sjön  Tolken  en  udde, 
benämnd    »Källarenabben».      Några    till 

kronan    indragna     hemman    ha     fordom 

!    varit  dels  frälse,  dels  klosterheraraan  un- 
'    der  Wisingsborgs  grefskap  och  Fornabo 

rättarelag.      Välbyggda  gårdar  äro  1  mtl 
frälse   Torp; frälse    Långholmen ; 
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—  '..,  skatte  Trogared  och  ' ',  skatte 
Stensered;  —  'A  skatte  Bcifsered;  1 
skatte  KJerr  med  }.',  underlydande  och 
yedra  Xohlqvarns.  —  Adr.-.   Borås. 

Wingen  eller  WJngers  hamn  i  AVe- 
nern  vid  kusten  af  Aniraskogs  socken  på 
Dal,   med    10  fots  djup. 

Wingsle  eller  Winijsleör,  sätesgård 
i  Lista  socken,  Vester  Rekarnes  härad, 

iSyköpings  län.  Godset,  beliiget  på  vestra 
och  norra  stränderna  af  den  icke  obe- 

tydliga Apalsjön,  består  af  2' .,  nitl  fr- 
säteri  utom  underlydande  3  mtl;  till- 

hörde i  början  på  1600  talet  öfverste 
Zacharias  Wolfgangs  son,  Paul,  adlad 
Pauli,  en  i  krig  mycket  behjertad  man, 
t  1630;  sonen  dog  här  1665.  Wingslör 
namnes  1686  såsom  fru  M.  Stocks  (efter 
Tham),  Mätta  Stake?  enka  efter  andra 
sonen  (Gustaf  Adolf  Pauli),  gamla  frälse, 
reducerades  af  Carl  XI,  köptes  till  en 
del  skatte  år  1712  af  N.  Uggla  (adlad 

Uggelklou).  Ar  1766  erhölls  skatte-  och 
år  1768  frälse-säterifrihet  för  det  hela. 
Gården  har  sedermera  egts  af  slägterna 
Fleetwood,  Carpelan  och  Skogman,  år 

1863  af  direktören  C.  A.  Asperéns  arf- 
vingar,  hvilka  sedermera  försålt  densamma 
lill  siadsmaklaren  H.  af  Sandeberg  och 
löjtn.  J.  A.  Nordstrand  i  Stockholm  för 
245,000  rdr. 

Wingåker,  Stora.  Under  detta  namn 
hafva,  intill  medlet  af  1700-talet,  de 
vestligaste  delarne  af  Södermanland,  om- 

fattande Östra  och  Vestra  Wingåkers, 
Malma,  Österåkers  socknar,  Sköldinge 

och  måhända  äfven  Julita,  alla  på  grän- 
sen mot  Xerike,  ej  långt  från  Hjelma- 
rens stränder,  utgjort  en  bygd,  genom- 

skuren af  de  små  talrika  vattendragen, 
bvilka,  samlade  vid  Nyköping,  utfalla 
i  Östersjön,  och  hvars  i)efolkning,  genom 
så  väl  klädedrägt  som  lynne  och  sed- 

vanor skiljt  sig  från  rikets  öfriga  land- 
skapers, hvilket  ock  fortfarande  i  det 

väsendtligaste  så  förblifvit,  till  en  del 

genom  den  sorgfällighet,  hvarmed  gif- 
termål med  andra  orters  allmoge  undvikes. 

Historien  upplyser  ej,  när  »Wikingaker» 
först  blef  befolkadt;  men  ortens  ålder 
bevittnas  af  en  stor  mängd  grafhögar, 

bauta-  samt  runstenar  på  slättbygdeti 
kring  Kolsnaren,  borglemningar  på  U/- 
berget  midt  emot  Skenas  och  åtskilliga 
jordfynd,    deribland    af   farkoster    för   8 

par  åror  på  en  sank  äng.  hörande  till 
det  nu  under  Säfstaholm  lydande  frälse- 

hemmanet Waiinala,  nära  Wingäkersån, 
hvilket  fynd  bestyrker  antagandet  af  en 

öppen  segelled  till  hafvet,  hvadan  det  så- 
lunda ej  är  omöjligt,  att  vikingar  först  ta- 

git landet  ibesiltning  och  härledningen 
till  bygdens  namn  sålunda  lätt  förklaras. 
En  folksägen  berättar  följande  om  Wing- 

åkers första  bebyggande:  En  mängd  vi- 
kingar, som  hade  sitt  hemvist  i  Nykö- 

pingstrakten, förenade  sig  till  utflyttning, 
färdades  uppför  Nyköpingsån,  genomföre 
de  sjöar  och  vattendiag,  som  ligga  i 
Wrena,  Bettna,  Stora  Malms  och  O.  Wing- 

åkers socknar  och  nedsatte  sig  i  Bosen- 
berga  nära  Wingåkers  nuvarande  kyrka. 
Några  flyttade  sedan  deiifrån  till  Hofsta 
i  Björkviks  socken,  andra  till  Stora  Djulö 
i  Malms  socken,  hvarest  en  stuga  nu 
står  på  samma  ställe,  der  de  nedsatte 
sig.  Alltmera  trångbodda,  flyttade  några 
till  Granö  i  Flöda  socken.  Det  lärer 

finnas  skriftligt  på  pergament  i  Wing- 
åkers kyrka,  att  Granö  i  Flöda  ännu  i 

dag  eger  arfvode  i  Bosenberga.  Ingen 
kyrka  fanns  då  för  tiden  i  Wingäker 
eller  Flöda,  utan  Bosenberga,  Hofsta  och 

Granö  begrofvo  sina  lik  i  Nykyrka.  — 

W^ingåkersboens  kända  färdlust  torde  man sålunda  få  anse  som  ett  arf  efter  hans 

äfventyrliga  och  oroliga  förfäder,  och 
den  urgamla  Wingåkersdrägtens  hvita  färg 
påminner  äfven  ora  vikingarnes  hvita 
maiitlar,  äfven  torde  dess  snitt  antyda 
en  resdrägt.  Denna  urgamla  drägt,  som 
allmogen  år  1749  beslöt  att  bibehålla, 
och  hvilket  beslut  år  1755  fick  kongl. 

stadfästelse,  åligger  hvarje  inom  Wing- 
åkers socknar  boende,  vid  vitesförbud, 

att  bära;  den  har  dock  börjat  att  alltmer 
komma  ur  bruk,  oaktadt  vitesförbudets 

förnyelse  år  1845,  vid  h vilken  tid  man, 
åtminstone  under  midsommarsfesten  pä 
Säfstaholm,  tick  se  både  unga  och  gamla 
af  begge  könen  i  sina  egendomliga  och 
dyrbara  klädedrägter.  Nu  återfinner  man 
dessa  drägter  och  erinras  ora  lifvet  i 
Wingåker  snart  sagdt  endast  genom  de 

herrliga  taflorna  på  Säfstaholm:  »En  mark- 
nad i  Wingåkeri),  »Humleskörden  i  Wing- 

åker», »En  midsommardag  vid  Säfstaholm» 
och  »En  söndag  vid  Wingåkers  kyrka, 

m.ed  bröllopps-  och  begrafiiiiigståg».  Den 
uråldriga    klädedrägtens   afläggande  kan 



\»ingåker,  Vestr;». 

vara  att  beklaga,  så  vida  några  af  dess 

olägenheter  och  oiämpliglieter  vid  laudt- 
raaunaarbetena  likväl  blifvit  alhulpna, 

dereraot  är  det  glädjande,  att  de  gamla, 

på  traditioner,  vidskepelse  eller  lordoraar 

grundade  sedvanorna  börja  försvinna,  så 

Jramt  likväl  man  kunde  tillägga,  att  de 

blifvit  utträngda  af  ädlare  och  bättre 

vanor.  Wingäkersbonden  är  glad,  vänlig 

och  gästfri,  står  högt  i  sedlighet  och 

nykterhet,  åtminstone  när  han  är  hemma; 

men  gerna  tågar  han  ut  med  sitt  hvete- 

rajöl,  sin  humla  eller  vadmal,  känd  un- 
der namnet  Wingåkers-vadmal,  hvilka 

begge  sistnämnda  han  ensam  bland  Sö- 
dermanlänningar  producerar  till  alsalu, 

oaktadt  den  ringa  vinst  han  har  af 

försäljningen,  utan  att  taga  i  betraktande 

den  förlust  han  tillskyndar  sig  genom  för- 
summandet af  åkerbruket.  Omöjligt  synes 

icke  vara,  att  både  humle-  och  körsbärsod- 

lingen  inom  denna  bygd  förskrifver  sig 
ända  från  de  tider,  då  cisterciensermunkarne 

bodde  på  Jnlita,  hvarunder  en  del  af  Ve- 
stra  Wingåker  lydde.  —  Wingåkerstrakten 

omfattar  numer  endast  de  2:ne  efterföl- 
jande socknarna. 

Wingåker,  Vestra,  socken  uti  Op- 

punda  härad  och  Nyköpings  län,  5*4  mil 
från  Eskilstuna,  5  mil  från  Örebro,  7  mil 

från  Nyköping,  inskjuter  mellan  Östergöt- 
land, som  utgör  södra,  Nerike,  som  bildar 

vestra,  och  Hjelmaren,  som  utgör  norra 

gränsen;  upptager  med  3  mils  längd  och 
1  till  iVo  mils  bredd  länets  största 

sockenrymd',  60,565  tid  fast  mark  och 
0,34»;  qvadratmil  vatten,  samt  är  den  mest 

betydande  i  folkmängd,  som  uppgår  till 
7,800,  sedan  1805  ökad  med  2,400; 

fastighetsvärdet  är  3,314,500  rdr,  och 

hemmantalet  156  mantal,  hvaraf  70'/., 
skatte,  7V8..  krono,  77^8  frälse,  utom 
^'o  ratl  af  Örebro  län.  Äfveu  i  naturliga 

förmåner  är  socknen  en  af  de  bättre  lot- 

tade, ehuru  bland  de  högre  belägna  —  vid 
190  fots  höjd  öfver  hafvet,  —  en  höjd 
vid  Wannala  uppgifves  t.  o.  m.  till  313 

fot.  Socknens  midt  utgöres  af  en  vid- 
sträckt, ofta  sank,  dels  skogig  slättbygd, 

på  ömse  sidor  om  Wingåkersån,  som 
kommer  frän  Ölångeu  vid  Nerikes  gräns 
och  utfaller,  efter  att  ha  gjort  mänga 
bugter,  i  den  1  mil  långa  Kolsnaren, 

med  utlopp  genom  Morjanå  till  ̂ ^'iren, 
»om   från  söder  upptager  Wadstorpssjön. 
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Söderut  från  dalen  till  gränsen  mot  Öster- 

götland äro  bergkullar,  hörande  till  Kol- 
morden rådande;  dit  hör  äfvtn,  till  eu 

del,  Tisnarm,  upptagande  Gäringesjön, 

Westerviken  och  Cpsala.yöu,  hvilkas  sänk- 
ning fullbordades  1862,  och  hvarigenom 

nära  500  tid  vattensjuka  marker  blefvo 
torrlagda.  Östligast,  invid  gränsen  till 

Flöda,  framstryker  en  sandås.  Jordmå- 
nen omvexlar  från  mer  ell<;r  mindre  god 

lera  till  sandmylla  och  niojord.  De 
flesta  sjöarne  innehålla  nästan  outtömliga 
laijer  af  sjömalm,  och  nyligen  ha  sjöarne 

Hjelmaren,  Högsjön,  Kolsnaren,  "Wirén, 
"ingaren  och  Hallbosjön,  hvilkas  malmer 
visat  sig  hälla  40  .,  blifvit  inmutade  af 

brukspatron  Andersson  på  Bilsbro  — 

Näringar  äro  åkerbruk,  ängs-  och  skogs- 
samt  bergsbruk,  fiske,  väfveri  och  handel, 
äfveu  utom  socknen,  med  mjöl,  v;uJmal 
o.  a.  Sedan  nu  mer  nästan  socknens  alla 

större  byar  blifvit  enskiflade  och  en  för- bättrad åkerbruksmethod  vunnit  insteg 

hos  allmogen,  är  att  hoppas,  det  Wing- 
åkersboens  håg  skall  mer  och  mer  dragas 
från  utvandringslusten  till  skötandet  af 
det  mer  gifvande  äkerl)ruket.  Redan  på 
1740-talet  vid  förefallande  missväxtår 

sjjordes  här  försök  med  engelsk  hvithafre, 
som  visade  sig  mycket  mer  gifvande  än 

vanliga  radkornet.  (Se  Wetensk.  Akad. 
handlingar  år  1751,  sid.  235.)  M  verk 
finnas  3  jernbruk.  Vid  Åsens  by,  nära 

kyrkan,  hållas  årligen  2:ne  marknader, 

i  närheten  är  'Wingåkers  jernvägsstation, 
der  trafiken  till  en  början  blef  så  be- 

tydlig, att  egareu  af  Säfstaholni,  grefve 
Trolle-Bonde,  lät  upprätta  eu  plan  öf- 

ver eu  tilltänkt  köping.  —  Kyrkan, 
som  anses  vara  från  år  1290,  men  med 

tillbyggnad  från  år  1783,  66  alnar 

lång,  28  bred,  utom  korsets  armar,  lig- 
ger äfveu  nära  invid  på  en  liten  höjd, 

intagande  nästan  midten  af  den  vackra, 

bördiga  och  väl  bebyggda  Wingåkers- 
slätten,  omgifven  pä  tre  sidor  af  skog- 
bevuxna  höjder  och  på  den  tjerde  af  den 

vackra  sjön  Kolsnaren.  Kyrkans  altar- 
prydnader  m.  m.  äro  af  betydligt  värde; 
under  choret  och  kyrkan  finnas  grafvar 

för  slägterna  Bonde,  Kiilamb  och  Hast- 
fehr.  Vid  Högsjö  finnes  brukskyrka;  eu 

äldre  från  1590-talet  är  nu  mer  försvun- 

nen. Kyrkoherdar  äro  kända  frän  1300- 
talet,    likväl    synes    socknen    någon    tid 



368 WingfikiT,  Vcstra. Wiogäkpr^  (istrtt. 

varit  prsebende;  är  nu  mer  ett  regalt  | 

pastorat  af  Strengnjis  stift,  beläget  lOVj  j 
mil  fraii  stiftsstaden.  —  Barnens  första  '. 

undervisning  btstrides  vanligen  af  mö- 
drarna; sedan  Icmna  en  fast  folkskola 

vid  kyrkan,  en  vid  Högsjö  bruk  och  4 
ambulatoriska  skolor  tillfidh;  tor  vidare 

inliemtantle  af  kunskap  i  kristendom,  räk- 
uiug  ocli  skrifning  m.  fl.  ämnen;  sko- 

lornas antal  har  troligen  sedan  år  1862 

blifvit  än  ytterligare  tillukt  enär  nämnda 
år  församlingen  beslöt  att  bygga  flera 
skolhus.  —  Af  socknens  talrika  fornmin- 

nen, som  utgöras  af  treuddar,  grafkullar, 

grafhögar  och  bautastenar  m.  m.,  må 
nämnas  en  steusättning  på  Viala  egor, 

den  sällsyntaste  i  Svea  rike  (skall  numer 
vara  nedlagd  i  jernvägen),  bautastenen 

på  Hacksta  backe,  nära  kyrkan,  der  en 

ligt  sägnt-n  Viking  ligger  begrafven,  samt 
i  närheten  af  ̂ Viugåkers  jernvägsstation, 

ortens  betydligaste  och  märkligaste  be- 

grafningsplats;  grafkullarHas  antal  upp- 
gifves  till  nära  60,  i  hvilkas  niidt  påträffas 
en  afläng  krets  af  7  större,  af  gammalt 
folk  i  orten  kallad  Hednadoraen,  i  längd 

omkring  40  och  i  bredd  28  lot.  Run- 
stenarne J\s  905  och  906  i  Liljegrens 

runurkunder  finnas  på  Lytterstads  tgor 

och  på  ÅUäters  ås.  —  Bland  märkliga 
män,  utgångna  tVån  denna  ort,  torde  få 
nämnas:  Olof  Åkerren,  född  1754  af 

toga  bemedlade  boudiöräldrar,  är  utmärkt 
inom  de  mekaniska  yrkena  :  professor  Olof 

'^^■ingqvist,  född  1800,  hade  entjensteilräng 
till  fader,  blef  utmäikt  gtnom  sitt  för- 

slag till  nationalrepresentationens  orabild- 
ning,  som  blef  grundvfilen  för  det  så 

kallade  Öi*ebro-förslaget  af  år  1850.  Slut- 
ligen torde  äfven  hit  i  visst  afseende  få 

räknas  en  gammal  veteran  frän  finska 

kriget,  Per  Larsson  Ros,  född  1786  å 

Rosenlund  på  Rosendals  egor;  före  krigets 
utbrott  var  han  till  yrket  skräddare,  men, 

sedan  han  måst  utbyta  synålen  mot  bajo- 
netten, hafva  sedermera  i  öfver  50  år  yxa, 

hyfvcl,  slef  och  slägga  varit  de  verktyg, 
hvarmedelst  han  förtjenade  sitt  dagliga 
bröd  och  tillvunnit  sig  allmän  aktning. 

Här  märkas  herregårdarne  Säfsta- 
holm,  Skmtis,  Kesäter  och  Stufliälla  (se 

de  ait;;  —  jernbruken  IJöfjsjö,  Spånga 

och  Bilibro;  —  1 '/g  ™tl  Widåker  med 
Hansjötorp,  prestgård;  —  1  ratl  Ede, 
civilt-,  1  mtl  Backa,  railitiae-  och  1  mtl 
Sköldnäs,  länsmans-bost.    Ungefär  hälften 

af  hemmantalet  lyder  under  säterier  eller 

jernverk.  Större  hemman  äro:  Finninge, 

Ahlö,  Bresätter  och  llanesta  under  Hög- 
sjö; —  Henala,  EU/alla,  Wiala,  Åby 

och  Malmberg  under  Kesäter;  —  Lunda 
under  Stalhälla;  —  Lättra,  Båssenberga 

och  Österby  under  Skenas;  — \  Hackesta 

är  handelsbod.  —  Sund,  V4  frälse-säteri; 
Upsala  och  Westervik,  h vardera  om  1 

mtl  r;i  och   rör.  ' —  Adress:   Wingåker. 

"Wingåker,  Östra,  socken  uti  Oppunda 
härad  af  Nykc^pings  län,  öV/j  mil  nord- 
vest  från  Nyköping,  med  37i^  mtl,  deraf 
9  säteri,  2()\l  frälse,  6 Ve  skatte,  l\l 

krono,  på  en  areal  af  17,503  tunnland 

17  kappl.  —  Socknen,  belägen  dels  på 
sjclfva  Kolmorden,  dels  på  dess  nordliga 

utskott,  har  i  norr  kuperade,  med  berg- 
kullar och  små  slättor  omvexlande  byg- 

der, i  vester  och  söder  mot  Östergötland 
och  Kolmorden  mer  bergländiga,  kärriga, 

sandiga  skogsmarker;  en  beigås  från  öster 

till  vester  utgör  liksom  gränsskilnad  mel- 
lan de  olika  delarna.  Gårdarne  ligga 

merändels  vid  någon  af  härvarande  många 

smärre  sjöar,  strömmar  och  vattendrag 

samt  erhålla  derigenom  ett  pittoreskt  ut- 

seende. Delvis  höra  hit  sjöarne  Tisna- 
ren,  Wirén  och  Nusnarai;  från  Tislån- 
gen  går  Forssa  ström  med  tre  fall  till 
Bjelken  och  med  ett  fall  till  Wirén. 
Åkerjorden  är  i  de  jemnare  bygderna 

lera,  för  öfrigt  mojord.  Näringar  äro 

åker-,  ängs-,  skogs-  och  bergsbruk,  fiske 
rn.  m.  —  Taxc-ringsvärdet  upptogs  1863 
till  823,000  rdr  rnit.  Inl)yggarnes  antal 
har  från  att  år  1805  vara  1,485  uppgått 

till  2,380  personer. 

Socknen,  som  intill  midten  af  1600- 

talet  varit  en  del  af  Stora  Wingåker  *), 
blef,  efter  att  hafva  år  1642  lått  en  liten 

träkyrka  med  kaplan  från  1648,  år  1754 
förklarad  för  särskildt  regalt  pastorat; 

kyrkan  ombyggdes  af  sten  1749 — 53  pä 
bekostnad  ai  r.  r.  grefve  Strömberg  och 

socknens  öfriga  herremän ;  hon  har  ett 

grafclior  för  Claestorps  gårds  egare.    Se- 

*)  I  eu  handskrift  fråu  IfiOO-talet  nppgifves, 
hurusom  »de  gamle  efter  sina  förfader  beriitta, 
att  pa  den  s.  k.  Kapellsbacken  vid  Sjöholms 
säteri  varit  ett  kiipci)»,  thertill  icke  allenast 

Wingåker,  uthan  oek  Stora  Malm  och  Skyl- 
lirij<e  socknar  i  förtiden  liörde,  och  der  haft 

bej^rafniiiiKBplats,  förrän  de  erhöllu  tillstånd 
att  by{jga  siq  kyrkor,  så  att  byar  i  dessa 

socknar  på  3  och  3'  2  mils  afstånd  »varit 
i  lijkforsell  tillsamiDKDS». 
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dau  är  1770  finnes  ett  betydligt  socken- 
uingnsin,  från  sednare  tider  särskildt  fat- 
ligniagasiii.  fattighus  af  sten  för  12  lijon, 

prydligt  skoliius  af  sten  för  omkr.  200 

l)arn;  uiidt-rvissuingeii  l)i:strides  af  G  lärare 
i  8  småskolor  m(;(l  li vardera  cii  skolträd- 

gård ;  vidare  har  socknen  en  iinderstöds- 
lond .  stiftad  af  Lundmark  på  Forssa 

bruk,  en  syskola  med  ny  byggnad  genom 

grefvinnan  W.  Jjcwenhaupts  försorg  och 
ftt  soekenl)iuliothek   med  225  volymer. 

Fornminnena  utgöras  af  en  grafplats 

vid  Torp.'*  by  på  vestra  stranden  af  den 
nu  mtr  aCtappade  Hullasjön,  en  treudd 

pa  Ada  egor  oeh  en  stensiittning  å  Wad^s 
i;gor.  Om  en  man,  Jowan  Andersson 
från  Barka.<ätev.  berättas,  att  hat)  hade 

i'n  son,  som  var  dumbe,  men  genom  bön 

(ifh  oöer  till  S:t  Erik  åtterlatt  talegåf- 
van.  I  socknen  är  boende  en  gammal 

veteran,  Lars  Stenqvist  från  Steid)!ieken, 
som  i  finska  kriget  förlorat  sina  begge 
armar.  —  Af  verk  finnas  Krämbols  och 

Forssa  jernverk,  Genncqvarn,  Bo,  Stor- 
Forasii,  Lill-Forssa  gvarnar.  Större  går- 

dar m.  m.  äro:  säterierna  Barlaätter 

(areal  872  tid  deraf  50  åker),  Fostarp 

oeh  Bodaholvi  med  '/^  frälse  Bodaqvarn, 
Göteboda,  Claéstorp,  Skalltorp,  SJöIiolm 
med  1  frälse  Målenhult  (areal  640  tid, 

deraf  81  åker);  Bäckershof,  1  mtl  rust- 
håll  (areal  907  tid,  deraf  227  åker  och 

v^2y  sko^);  Krämhol,  1  mtl  frälse;  — 

Fonm,  Stora  ock  Lilla,  l'/4  nitl  frälse; 
—  Qvarm/jölet,  piestgården,  1  mtl;  — 
Östra  Wiugåkers  allmänning,  areal  1,027 

tid.  —  Krämbols  bruks  rekognitions- 
skog.  areal  835  tid.  —  Adress:  Katrine- 
holm. 

Wingåker,  jernvägsstation  å  Statens 

vestra  stambana,  i  V.  Wingåkers  socken  af 
Södermanland,  14,3  mil  från  Stockholm, 

l)yggd  af  sten  i  prydlig  stil,  på  den  vid- 
sträckta och  tätt  bebyggda  Wingåkers- 

slätten  i  närheten  af  Åsens  handelsplats. 
Imellan  denna  oeh  Katrineholm  i  norr 

Uiper  jernvägen  öfver  vattendraget  mel- 
lan sjöarna  Wireu  och  Kolsnaren  vid 

Morjanå  qvaru,  på  en  bro  af  jernplåt, 
på  landfästen  af  granit,  går  sedan,  till 

en  del  byggd  pa  faschiner,  öfver  de  vid- 
•^träckla   Wingåkerskärren. 

Wing äng-sjön,  i  Wärmlands  elfdal, 
egentligen  blott  ett  vidgadt  lugnvatten 
af  Klarelfven,  mellan  en  mängd  holmar 

oeh    öar,    ofvanför    byn    Wingäng,    och 
VII. 
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Kansby  fårjstad,  något  norr  om  Dall)y 

kyrka.  Dess  böjd  öfver  liafvet  angifves 
till  492  fot  och  höjden  öfver  Wenern 

till  349  fot.  Härifriin  är  elfven  segel- 
bar för  mindre  djupgående  båtar  ända 

till  den  1 1  mil  längre  ned  t)elägua  Eds- 

forssen.  Trakten  omkring  har  en  särde- 
les intagande,  visserligen  vild,  men  en 

frisk  och  äkta  nordisk  natur.  En  landt- 

höjd  skjuter,  vinkelrät  mot  sjön,  härut 

i  skarpa  bergsuddar,  hvarimellan  sänka 

sig  sä  djupa  tvärdalar,  att  skogen  i 
dem  med  sina  högsta  toppar  ligger  långt 

under  dens  fötter,  som  från  höjden  ta- 
ger denna  sköna  tafla  i  åskådande;  längst 

ned,  i  sjeifva  den  stora  dalens  botten, 

framskymtar  sjön  med  sina  många  ljus- 
gröna holmar,  i  bakgrunden  reser  sig 

det  ansenliga  Holmberyet. 

Wingö  sller  Winga,  den  yttersta  ön 

i  Vestra  llisings  skärgård  utanför  Göte- 
borg; har  2:ne  fyrar,  en  stillastående  och 

en  blinkfyr;  redden  innanför  ön,  som  fräu 
urminnes  lider  hört  till  Sverige,  kallas 

Winga  Sand;  under  kriget  1801  hade 
engelska  flottan  der  gått  till  ankars. 

Winnerstad,  namnes  1383  Windi- 
stadha,  socken,  utgör  sedan  1699  tillika 

med  Motala  socken  ett  regalt  pastorat 
af  2:dra  klassen  inom  Linköpings  stift, 

4*/'8  mil  från  stiftsstaden,  men  kommer 
enligt  kongl.  bref  af  den  7  Juni  1860 
att  vid  blifvande  ledighet  utgöra  ett 

eget  pastorat.  —  Winnerstad,  socken  i 
Aska  härad  af  Ijinköpings  län,  omfattar 

på  'Vs  i^iils  längd  och  lika  bredd  3,911 
tunnland  fast  mark  med  27"'/4  mantal, 

deraf  11%  skatte,  3'/,,  krono  och  13 
frälse,  taxerade  med  verk  och  lägenhe- 

ter till  1,103,400  rdr  rmt.  Folkmäng- 
den, som  1805  var  580,  uppgår  nu  till 

cirka  950  personer.  Södra  delen  af 
socknen  är  en  slätt,  norra  delen  der- 
emot  mera  kuperad.  Motalaströras  södra 

strand,  hvilken  hör  hit  på  '  ,j  mils  väg 
från  och  med  Charlottenborg,  har  om- 
vexlande  sköna  kullar,  åkrar  och  ängar 

med  rik  växtlighet;  vattnet  går  än  med 
sakta  fart,  än  med  fors  och  fall,  såsom 

vid  Dufvedal.  Rådande  jordmån  är  lera 

och  lermylla  samt  något  sand.  Kalk- 
sten finnes  flerstädes.  Skog  växer  en- 

dast något  i  norra  delen.  Hufvudnäringen 

är  åkerbruk  med  boskapsskötsel  och  brän- 
vinsbränning,  hvartill  komma  qvarnverk, 
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någon  fabriksrörelse,  fiske  m.  ni.  — 

Kyrkan,  soia  ligger  Vj  "^^^  *'"^"  Motala, 
1'.^  mil  frän  Skeiiiuge  och  Wadstena, 
är  gammal,  med  chor  i  öster  samt  torn 
i  vester  i  flera  afdelningar;  undergick 
reparation  1819.  Hon  liirer  varit  härjad 
under  Dackefejdeu  1542,  af  Danskarue 
1567  eller  68  och  sedan  af  vådeld  aren 

1600  samt  1617.  Pa  kyrkogården  märkes 
ea  grafvård,  en  s.  k.  stympad  pyramid 
af  slipad  porfyr  öfver  doktor  P.  Zetzell 
(död  1802).  Bland  markliga  män,  ut- 
gångne  från  denna  ort,  förtjenar  anteck- 

nas Andreas  Nikolai  Winnerstadius,  född 
här  1650,  räknande  sin  ätt  från  en 
kämpe,  som  efter  konung  Olofs  fall  vid 
Sticklarstad  hegaf  sig  till  Sverige.  Winner- 

stadius kallade  sig  Anders  Uinnerstedt, 
då  han  efter  fulländade  studier  ingick 
vid  hufvudarmeen  i  Skåne  1676.  Efter 

visad  tapperiiet  i  Suapphauefejden,  del- 
tog han  i  den  tolfte  Carls  strider,  hvar- 

under  han  steg  till  öfverste  och  blef  år 
1709  efter  slaget  vid  Pultava  fången 

vid  Dnieperu.  Återkommen  ur  fången- 
skapen 1722  blef  han  general-löjtnant 

till  häst  och  dog  d.  26  Oktober  1723. 

Två  andra  generals-personer  af  denna 
slägt  voro  af  våra  tappra  Caroliner.  Den 

förstn"ämnde  Andreas'  fader,  Laurentius 
Nicolai,  född  1573  i  Helsingland,  var 

kyrkokerde  här  1600 — 1617.  Sonsonen 
blef  stamfader  för  adliga  ätten  Norden- 

hjelm. Socknen  har  en  fast  skola  sedan 
1846,  der  undervisningen  bestrides  af  en 
examinerad  lärare,  vanligen  för  5U  barn 
på  en  gång  af  115  inskrifua.  Skolhuset 
är  nyligen  uppfördt  och  innehåller  utom 
skolsalen,  som  är  27  fot  lång,  17,6  bred 
och  8,&  fot  hög,  2:ne  boställsrum  med 
kök.     Sockenbibliothek  fiunes. 

Största  delen  af  egendomarne  inom 
socknen  tillhöra  ståndspersoner;  byar 
förekomma  endast  i  södra  delen.  Stör- 

sta gårdarne  äro:  Charlotttnborg ;  — 
Qviäsberg;  —  Jolstad,  se  den  art.;  — 
Winnerätad,  prästgård  1  mtl  krono,  m.  fl. 

—  Sonnorp  och  /Stajanstorp  äro  railitise-, 
Warby  krouofjerdingsraans-boställe.  — 
Adress:   Motala. 

Winninga ,  Winuinge,  gästgifvare- 
gård  uti  Satvareds  rocken  af  Skaraborgs 
län,  med  diligenstörbindelse  med  Lid- 

köping och  Skara;  skjutsar  till  Lidköping 
n.  v.   1   mil,    till  Iledened,   s.  o.   1    mil. 

Örslösa  n.  v.  2  mil,  till  KåUängen  n.  o. 

1   mil  och  till  Jung  s.   v.   1^/^  mil. 
Winketomta,  ett  fr.-säteri  uti  Wim- 

merby  landsförsamling,  ̂ :\  mil  s.  o.  från 
staden,  består  af  l^\  mtl.  Gården  har 
fordom  tillhört  adliga  ätten  Zelow,  här- 

stammande på  mödernet  från  Olof  An- 
dersons till  Winketomta  dotter  Brita, 

som  blef  gift  med  Daniel  Zelow,  född 
i  Cassuben  och  inkoramen  i  slutet  på 

1500-talet  till  Sverige,  dennes  son,  öf- 
verste-löjtuant  Christer  Zelow,  dog  här 
1696;  han  skref  sig  äfven  till  Totebo 
och  Blankeholm.  Den  siste  af  ätten,  som 

egde  Winketomta,  synes  varit  den  sist- 
nämndes sonson  Mauritz  Georg,  t  1733. 

Ar  1755  betinnes  Winketomta  tillhöra 

öfverste  Carl  Henrik  Klingspor,  som  då 
sköt  ihjel  sig  af  svårmodighet  på  denna 
sin  gård,  der  hans  enka  Ulrika  de  Besche 
ännu  bodde  1797.  Sedermera  såldes 

gården  af  slägten  till  bönder;  Tir  1864 

egdes  1^''8  mtl  Winketomta  säteri  jemte 
^,\  rå  och  rör  af  Nils  Enell;  taxerings- 

värdet var  49,000  rdr  rmt;  resten,  '  j^ 
mtl,  taxeradt  lill  8,000  rdr,  egdes  af  en 
bonde.  —  På  säteriets  egor  finnes  ett  berg 
med  kopparstreck. 

WiÉkÖl,  kontrakt,  innefattar  8  pa- 
storat, nemligen  Wånga,  Gökhem,  Brod- 

detorp,  Klefvå,  Gudhem,  Wing,  Seger- 
stad och    Winköl. 

Winköl,  ett  praibende-pastorat  af 
3:dje  klassen  för  theologie  lektorn  i 

Skara,  inom  Skara  stift,  utgöres  af  sock- 
narna Winköl  och  Marum  med  32.ji 

mtl  och  en  folkmängd  af  c:a  1,365;  — 
Prestgård,  1  mtl.  —  Winköl,  socken 
uti  Skånings  härad  af  Skaraborgs  län, 

^^  mil  s.  v.  från  Skara,  omgifves  af 
Ottums,  Gerums  och  Marums  socknar 
i  vester  och  norr,  i  öster  af  Bjerklunda, 
i  söder  af  Wånga  socken;  areal  7,244 

tunnland;  22^/jg  mtl,  deraf  12^  ig  skatte, 
3Y4  krono,  6^3  frälse;  är  1865  funnos 
inom  pastoratet  1,004  inbyggare,  1810 
endast  591.  Marken  är  till  större  delen 

jämn,  består  mest  af  ler  och  lermylla, 

på  sina  ställen  äfven  af  sand  och  moss- 
jord; de  flesta  hemman  ega  väl  skog, 

men  intet  till  timmer;  krono-parken 
Furubacka  är  till  större  delen  belägen 
inom  församlingen.  Taxeringsvärdet  är 
546,800  rdr  rmt,  hvaraf  15,000  rdr  för 
Blombacka  qvarn  och  såg. 
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Kyrkan  är  af  huggen  sten.  Pasto-  ! 
råtet  utgör  ett  skoldistrikt  roed  fast  skola 

i  Winköl,  nytt  skolhus  anses  af  nöden 
för  Marurns  socken;  antalet  skolbarn  är 

200.  Anders  Henrik  Forssenius,  kyrko- 
herde här  1756,  blef  sedermera  biskop  ' 

i  stiftet.  I  vestra  kyrkogårdsmuren  har 

man  anmärkt  runstenen  JW  1,348  i  Lilje- 

grens runurkunder.  —  Tlär  märkas:  5^0???- 

haclca,  1  ratl  frälse-säteri  med  underly- 

dande 3Vs  »atl;  militi.t-boställena  '/^ 

Syltan,  V.2  Stora  Dräglan,  '/.,  Böre- 
slätten,  '/,  Gräsöna,  ̂ 1^  Knutstorp  eller 

Oxenåna,  '^i^,  Östor p,  '/«  Lillebacken.  — 
'/g  Björnön  är  skogvaktareboställe.  Un- 

der säteriet  Höberg  i  Wånga  socken  ly- 
der '/g  skatte  Sönneberg.  —  Stora  och 

Lilla  Solberga,  Frösviken,  byar.  —  Adr.: 
Skara. 

Winsarp,    Winstorp,  Wintzetorp,  tva 
och    V'.,  mantal   frälse-säteri    uti    Dalums 

socken"  af  Redvägs    härad   och  Elfsborgs 
län,  beläget    på    norra    sidan    af   Wins- 
arpssjön,    1    mil    öster    om  kyrkan,    som 

ligger    1%    luil    i-    o-  o™  Ulricehamn, 

på  en   högland   ort,-  der   Ätrans,   Tidans 
och    Nissans    källor    spårats.      Der   von 

Linné    träffat    Westgötafjellar    och    sed- 
nare  forskare    funnit    en   gren    af  Seve- 

berget,  fanns    redan    i    12:te    seklet  ett 
herresäte  »Winstorp»,  som  uppgifves  ha 
tillhört  en  Ambjörn,  Svea   rikes  råd,  af 

hvars  slägt  fem  afkomlingar  i  rakt  ned- 
stigande iinie  från   1230  till  1337  skola 

äfven  beklädt  Eiksrådsembetet  och  skrif- 

vit  sig  alla  till  Winsetorp.    Enligt  Rhy- 
zelius   skall    Sigge    Uddesson,    bipkop    i 
Skara,    död    1435,    varit  af  den  gamla 
och   ädla    AVinsetorpska    slägten,  gjorde 

på    riksdagarne    fäderneslandet    mycken 

nyttig  tjenst  under  Erici  Pomerani  välde 

och   bullersamma    regimente,    blef   omsi- 
der afdagatagen   af    lönnmördare  för  sin 

trohet  mot  Unionsförslaget.  Bengt  Udde- 
son  och   hans  son   Carl   Bengtsson  voro 
riksråd    och    ha    äfven    skrifvit   sig   till 

Winstorp,  den  sednare  var  fader  till  fru 

Anna,  gift  först  med  Erik  Karlsson  Wase 

och   sedan    med    Erik    Erikson   Gyllen- 
stjerna,  som  skall  blifvit  der  ihjelslagen 
af  bönderna     1502    för    det   han    öfver- 
gifvit   Elfsborg    (Örestens    slott),    under 
dess  belägrande    af    prins    Kristian  och 

Danskarne.     \Vinstorp    skall    sedan  Jör- 
blifvit  inom  slägten  gemensamt  med  Arås 

Winsarp. 
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till   1586,   men   på   1520-talet  innehades 
\Vh(istorp  af   en    fröken    Hand,  som  för- 

svarat gården   mot  Danskarne,  utgjutan- 
de öfver  dem   beck  och  tjära,  måste  dock 

omsider    gifva    sig,    då   gärden    brändes 
och   den    gamla    sätesbyggnaden,    hvaraf 
nedra    våningen    ([varstår    begagnad    till 
sädesmagasin,   aldrig  sedan   blef  l)ebodd. 

Sedermera  uppgifves  gärden   haft  följan- 
de egare,  år   1547   fm  Anna,  som  hade 

gården   fritt  för  all  »fodring» ,')  1564  hr 
Erik  Larsson,   1596   hr  Sten  Baner,  som 

frikallade   sina   hemman   för  konungs  ut- 
lagor,   1597    den    iidle    och   välborne  hr 

Hans  Eriksson  (Ulfsparrc),    om    hvilken 
det  heter,  att  han  i  likhet  med  flera  af 
adeln  försvarade  sina  egna  hemman  för 
konungens   oxnen    på    en    mil   nära  sina 
sätesgårdar,    hvilka    kammarråd    ej   vilja 
bestå  flera  än   inom   rä  och   rör  belägna 
äro.    En  del  af  skatten  utgick  nemligen 

i   oxar,  deraf  uttrycket   »konungsoxnen». 
Är  1618    fru  Elin    till   Bråksvik,    1629 
välborne  herr  Erik  Hansson,  1658  herr 
Gustaf  Bonde,    1681   välborna  fru  Anna 

'    Kristina    Persdotter,    1692    herr  Henrik 
I    Falkenbergs  arfvingar,  1698  jungfru  Eva 

Falkenberg,  såldes  1701  till  ryttraästaren 

''    Lars    Fägersköld,    förblef    inom    slägten 
tills  på   1840-talet,  då    det   tillhörde  fa- 

I    brikÖren  Johannes  Boman,  som  ännu  är 

!    egare. 
Förut  omnämnda  gamla  byggnads 

[  tvänne  våningar  bestodo  af  brandfria 

hvalf  och  utgjorde  ett  enda  rum  hvar- 
dera.  Då  öfra  våningen  raserades,  så 

j  funnos  flera  igenmurade  skåp  eller  göm- 
I  ställen  i  murarne,  och  i  norra  hörnet 

;  en  igenmurad  vindel-  eller  spiral-trappa. 

i  Inne  i  väggen  påträffades  äfven  en  bred- 
i  yxa  (stridsyxa)  14  tum  djup  och  10 
tum  bred  i  eggen,  hvilken  innehafves 

;  af  hr  baron  J.  Ph.  Fägersköld  på  Lönn- 
I  arp.  —  Säteriet,  med  ett  utsäde  år  1818 

I  af  80  tunnor  uti  sandmylle-jord,  ansen- 

}  ligt  höbol  och  skog,  en  förfallen  man- 
!  byggnad,  var  i  1863  års  bevillning  åsätt 

I  ett  värde  af  44,000  rdr  rmt,  utom  un- 
i   derlydande  ̂ Z,  frälse  Dalum. 

:  *)  En  afgift,  uppkommen  deraf,  att  hästar  (kongs- 

I  hästar)  voro  kringdelade  till  underhäll  på  hem- !         manen  i  landet,    och  hvilken,    då   ingen  häst 

var  utleninad,  uppbars  såsom  en  slags  vacance- 

,         afgift,  af  konungens  landlbofogdar,    enl.  kung 

Göstas  brcf  af  Uppsala  d.   14  April   »541. 
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Winslöf,  regalt  och  kouslstorielt  pa- 
storat af  2:dra  klassen  af  Lunds  stift, 

utgöres  af  socknarna  Winslöf  och  Näf- 
liuge,  med  o-lVie  ™tl  och  3,450  inbyg- 

gare. —  Winslöf,  moderförsamling,  be- 
lägen i  Vestra  Göinge  härad  af  Christian- 
stads lan,  2  mil  u.  v.  fniu  Christianstad, 

innefattar  14,511  tid  med  43V8  ̂ ^^^> 
deraf  20  skatte,  öV^  krono  och  IT^j! 

frälse,  med  en  folkmängd  af  2,485  per- 
soner. Riidaude  jordmån  är  sand,  med 

knapp  tillgång  på  skog.  Sockenvägen 

utgör  ̂   ̂  mil.  —  Fyra  nya  skolhus  upp- 
byggdes 1838  och  nyligen  har  försara- 

lingen  anslagit  8,000  rdr  till  byggnad 
af  en  slöjdskola  för  allmogens  döttrar, 
•försedd  med  sina  nödiga  inventarier. 
Såsom  årlig  lön  åt  lärarinnan  auslogos 
300  rdr,  i  förhoppning  att  ytterligare 

200  rdr  erhållas  af  landstinget,  som  an- 
slagit 1,000  rdr  rrat  att  utdelas  inom  de 

församlingar  inom  länet,  som  först  in- 
rättade dylika  skolor.  Af  nyligen  (18G1) 

aflidne  afskedade  artilleristen  Per  Nils- 
son Roth  äro  2,000  rdr  skiinkta  att  för- 

räntas till  mindre  bemedlade  sockenboers 
barns  underhåll.  Inom  socknen  finnes 

en  by,  benämnd  Ringelislätt,  ett  minne 
från  suapphauetideu.  Sägnen  förmäler, 
att  öfver  landsvägen,  som  gått  der  ne- 

danför, stått  en  grind,  vid  hvilkeu  suapp- 
hanarne.  när  rof  och  byte  var  i  förvän- 

tan, fäst  ett  snöre,  som  gått  till  en 

ringklocka  i  deras  läger,  gifvande  till- 
känna de  vägfarandes  ankomst.  Deraf 

skall  byn  blifvit  kallad  Ringelislätt  och 
förklarades,  af  A.  A.  Afzelius,  ordet  slätt 

betyda  i  landets  språk  slag;  således  rin- 
gelislätt klockslaif.  Flera  ohyggliga  till- 

dragelser från  den  tideu  kunna  läsas  i 
Afzelii  sagohäfder,  IX  band.,  2  haft., 
sid.  131.  Barnen  leka  nu  i  stenklyftor 

och  jordhålor,  som  ännu  kallas  snapp- 
hanestugor.  Inom  socknen  är  archiater 
Kilian  Stobajus  d.  ä.  född  1690.  Han 

var  den  förste  svensk,  som  bearbetat 
Skånes  petrifikater;  hans  namn  är  ock 
uppkalladt  i  .\minoniteb  Stobfei.  På 

1750-talet  var  den  bekante  riksdagsman- 
nen Carl  Kroger  kyrkoherde  i  Winslöf. 

Här  är  jernvägsstation  l,i  mil  frän  Hess- 
leholm,   med   anhaltsstationeu  Attavp. 

Största  gårdarne  inom  socknen  äro: 
Araslöf,  ett  berusladt  säteri,  Oretorp, 

1  '/2   mtl  säteri,  Prestgard,  2  ratl,  å  hvars 

en egor  sank  mark  är  invallad  samt 

väderpump  uppsatt,  annex-hemman 
mtl,  byarna  Winslöf  och  Wanneberga 
med  gästgifvaregård  samt  hemmanen  Bo- 
arp,  BymöUan,  Lommarp  m.  fl.  —  Adr.: 
Christianstad. 

Wiiiterviken,  en  frälse-lägenhet  på 
Hägerstens  egor  i  Brännkyrka  socken  af 
Stockholms  län  och  Svartlösa  härad,  ut- 

märkt vackert  belägen  mellan  tvänne 
höga  berg,  vid  en  vik  af  Mälaren,  V2 

mil  s.  s.  v.  om  hufvudstaden  och  ̂ ;\  mil 
från  Liljeholmens  jernvägsstation,  är  nyli- 

gen inköpt  af  ett  bolag  för  anläggning 

af  nitroglycerinfabrik.  Här  är  äfven  zink- 
hytta, gruudad  på  malm  från  Isåsa  och 

Knalla  grufvor  i  Lerbäcks  socken  af 

Nerike  samt  Godegårds  socken  af  Lin- 
köpings län.  Halfva  lägenheten  egdes 

år  1866  af  amiralitets-kammarrådet  P.  O. 
Bäckström. 

Winteråsa  (i  jordeböckerna  och  tax.- 
längden),  Wintrosa  (på  orten),  socken  i 
Örebro  län,  belägen  dels  i  Örebro,  dels 

i  Lekebergs  härad,  utgöres  af  två  sär- 
skilda delar  —  en  större  östlig,  omfat- 
tande Örebro  häradsandelen  och  i  n.  v. 

en  liten  del  af  Lekebergs  härad,  begrän- 
sad i  uorr^  af  Tysslinge  och  Gräfve,  i 

öster  af  Anstå  och  Täby,  i  söder  af 

Kräklinge,  i  sydvest  af  Knista  och  Hi- 
dinge  socknar,  samt  den  mindre  delen 

längre  i  nordvest,  innesluten  af  Tyss- 
linge, Hidinge  och  Carlskoga  socknar. 

Arealen  utgör  0,383  qv.-mil,  med  34% 

mtl,  af  hvilka  21 '/j  »ro  skatte,  3^', krono  och  10  frälse  i  Örebro  härads 

andel  och  0,i03  qv.-mil  land,  0,oio  dito 

vatten  med  6V2  ™*'l  skatte,  l'/.^  krono 
i  Lekebergs  härad.  Folkmängden  beräk- 

nades 1805  till  1,212,  1840  till  1,499 

och  uppgick  1865  till  1,673  personer. 
År  1855  steg  folkmängden  till  1,432, 
hvaraf  1,109  personer  tillhörde  Örebro 

härad  och  323  Lekebergs  härad.  Tax.- 
värdet  är  för  42%  mtl  1,258,000  rdr, 
för  lägenheter  49,000  rdr. 

Socknens  nordvestligaste  del,  genom- 
fluten  af  Garphytteän  och  belägen  om- 

kring sjöarne  Kermen,  Gilsässjön  o.  a., 
är  en  bergstrakt,  ofta  vild  och  ödslig, 

med  en  höjd  af  5  till  600  fot  öfver  haf- 
vet.  Den  del  af  socknen  åter,  som  till- 

hör Örebro  härad  jemte  den  dermed 

sammanhängande   mindre  andelen  af  Le- 
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kebergs  härad,  är  en  jeran  trakt,  endast 

genomskuren  af  låga  skogbeväxta  sand- 
åsar. Omkring  iSrar^ån,  som  flyter  genom 

denna  socken-andel  frau  sydvest  mot 

nordost,  träffas  ofta  sajika  trakter.  Huf- 
vudnäringen  är  åkerbruk,  som  på  slätten, 

med  dess  jordmån  af  ler-  och  svartmylla, 
leranar  tillfälle  till  afsalu,  samt  skogs- 

och  bergsbruk.  —  Kyrkan,  beliigen  midl 
i  deu  sydöstra  delen  nära  Svartån,  1 V , 
mil  från  Orel)ro,  är  ombyggd  år  182o. 
Socknen  har  jemte  hela  ()reI)ro  härad 
blifvit  af  Gustaf  1  testamenterad  till 

yngste  sonen,  hertig  Carl,  som  åter  der- 
raed  förlänade  sin  son,  hertig  Carl  Philip; 

utgör  numera  tillika  mod  annexet  Tyss- 
linge  ett  koiisistorielt  pastorat  af  2:(lra 
klassen,  tillhörande  Örebro  kontrakt  af 

Strenguäs  stift.  —  Barnundervisningen 

besörjes  i  en  fast  folkskola  och  två  små- 
skolor.    Sockenbibliothek   finnes. 

Af  gårdar  märkas:  Prestgårdeu,  1 

mtl  krono,  pastors-  och  Klockaref/ården, 

'^  mtl,  komminister-boställe;  — Snntui 
(Sanna  i  1664  års  jordebok)  by,  mod 

gästgifveri  och  jerugrufvor,  ̂ /,o  mantal 
deraf,  jemte  1  mtl  Nyhble  och  %  mtl  i 

andra  hemman,  utgöra  ett  gods;  —  '/^ 
skatte  Svinbron  med  sandstensbrott;  — 
under  Svarta  bruk  lyda  3  mtl  Nybble 
(af  denna  by,  bestående  af  3  mtl  skatte, 

1'/.,  frälse,  ha  2  gårdar  jemte  andra  i 
Edsbergs,  \Viby  och  Gräfve  socknar  varit 
donerade  af  kon.  Carl  IX  till  hofjunkare 

R.  Anrep)  och  '/i  fiälse  Götavitorp;  — 
byar  äro  Götavi,  Granhammar,  deraf  ett 

skattehemman  varit  doneradt  åt  krigs- 
rådet Jonas  Mattsson  Loverus,  adlad 

Palmgren,  men  sedermera  blifvit  från 

honom  reduceradt;  Säby,  Spånga,  Wia, 

deraf  2  mantal  lyda  under  Säbyluud  i 

Kumla  socken.  —  Bäck,  Fogelmo,  Fall- 
torp,  Hyltran,  Hummelbäcken,  Ramsta 

äro  enstaka  hemman.  —  I  bergslagen 

ligga  Öfra  och  Nedra  Latma/ors  bruks- 
egendomar, Hesselkulla  med  grufvor,  hvar- 

ur  1862  erhöUos  31,000  centner  och 

1865  58,200  centner  malm;  hemman 

äro  Arfvaby,  Arbohyttan,  Berga,  Eskils- 
torp, Gillsåsen,  Backetomta,  Naddeboda, 

Pölseboda  (Pökeboda  i  tax.-längden).  — 
Adress:   Örebro. 

Wintjems  (Windkerns)  grufvor,  be- 
lägna i  Svärdsjö  socken  af  Stora  Kop- 

parbergs län,   iV',  mil  frän   kyrkan,  som 
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ligger  2'.,  mil  frän  Falun :  upptäcktes 
först  1722  af  bonden  Olof  Andersson  i 

Gräshackstorp  och  begynfe  bearbetas  ar 
1725.  De  grufvor  i  detta  malmfält,  som 

på  sednare  tider  blifvit  bearbetade,  bu 
varit  Svart  näs.  Öster,  Gamla,  Fallas  och 

Sal,  hvarur  1863  uppfordrades  310,493 

centner  jernmalm.  Af  dessa  grufvor  eg- 
des  förstnämnda  ensamt  af  Falu  bergs- 

lag, de  öfriga  voro  delade  mellan  denna 

liergslag,  Ockelboverkens,  Dådrans  samt 

Svabens  verks  bruk.^egare  och  bonden 

Olof  Ersson  i  (Jstaiisjö,  som  egde  deraf 
större  eller  mindre  delar.  Folkmängden 

uppgick  1863  till  300  personer.  Ofvan- 
löre  Wiutjernsfältet  är  belägen  en  sjö, 

Ryssjön  kallad,  hvilken  förut  hade  sitt 

utlopp  till  Agsjön;  men  eenom  att  det  na- 
turliga utloppet  omkr.  år  1840  tillstäng- 

des och  vattnet  medelst  '/^  mil  läng 
kanal  blifvit  ledd  till  Wiutjernsfältet. 

halva  grufvorna  fått  driftkraft  till  kon- 

ster och  spel  för  vatten-  och  raalmupp- 
fordringar,  älvcu«:oni  till  husbehofssäg  och 
(jvarn,  hvilka  jemte  grufvorna  äro  åsatta 
ett  tax.-värde  af  22,000  rdr. 

Winäs,  ett  mtl  frälse- säteri  uti  Eds 
socken.  Norra  Tjusts  härad  och  Kalmar 

län,  omkring  4  mil  frän  Westervik,  ''., 
mil  frän  kyrkan.  Mangårdsbyggnaden 

af  sten  från  14:de  seklet,  omgifves  nä- 
stan af  Storsjön,  som  med  sina  löfrika 

stränder  erbjuder  en  ganska  vacker  ut- 

sigt,  dessutom  ligger  i  närheten  en  an- 
nan sjö,  Ramen  kallad.  Byggnadens 

nedra  vånings  särdeles  tjocka  murar 

vittna  om  en  hög  ålder,  der  visas  ock 
ännu  ett  litet  trångt  rum,  kalladt  Bo 
Jonssons  kammare,  samt  en  samling 

porträtter  öfver  Winäs  egare  från  äldre 
tider.  Den  öfra  våningen  förskrifver  sii: 
från  en  sednare  tid.  Trädgården  är 

mycket  rymlig,  med  långa  prydliga  al 
léer  af  fruktbärande  träd.  Den  äldste 

kände  egaren  till  Winäs  är  det  namn- 
kunniga riksdrotset  Bo  Jonsson  Grip,  i 

hvars  slägt  det  förlilef  och  stiftades  år 
1561  till  friherrskap  till  förmån  för  den 

yngre,  slägten  Grip,  men  hvars  ärftliga 

egenskap  upphörde  då  riksdrotset  Mau- 
ritz  Birgersson  (irip  afled  utan  manliga 
arfvingar  1592.  Derefter  blef  raågeu  Joh. 

Casimir  Lcijonhufvud  egare  af  Winäs 
samt  Eds  berustade  säteri  med  ett  stort 

underlydande    gods,    och     har    alltsedan 
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inpå  1830-talet  tillhört  denna  släs;tgren, 
soin  kallade  sig  Lenenhaupt.  Här  dog 
är  1796  Charles  Emil  Lewcnhaupt  d.  y., 
käi)d  för  att  ha  varit  utrustad  med  ovau- 
ligf  stora  kroppskrafter.  Närvarande  egare 

är  brukspatron  B.  de  Mari-,  och  uttröres 
egendomen  nu  at  säterierna  Winiis  samt 
Ed,  det  seduare  3  mtl,  med  under!.  c:a 
8  ratl  frälse,  alltsammans  taxeradt  till 

452,340  rdr  rmt.  Enligt  kongl.  reso- 
lution af  den  27  Juli  1762  utöfvade 

egaren  af  Winäs,  så  länge  egendomen 
var  inom  l.ewenhauptska  slägten,  jiis 
patronatus  vid  pastors  tillsättande,  men 
dä  det  öfvergått  till  en  annan  ätt,  de- 

lar Eds  säteri  denna  rättighet,  sä  att 
dessa  2  säterier  få  kalla  pastor  hvarsin 
gång,  men  denna  rätt  sträcker  sig  ej 
till  komminister,  enligt  kongl.  brefvet 
af  den   3  Sept,    1799. 

Winö,  två  mtl  frälse-säteri  uti  Lofta 
socken,  Norra  Tjusts  härad  och  Kalmar 

län,  är  väl  bebygdt  och  beläget  i  We- 
sterviksskären,  ej  längt  från  bemälda  stad, 
pä  en  stor  holme,  kringfluten  at  8altsjön 
och  med  fasta  landet  förenad  både  ge- 

nom en  sten-  och  en  flottbro.  Träd- 
gården är  stor  och  vacker,  med  lusthus 

vid  sjön  och  vackra  alléer  samt  park. 
—  Äldsta  notisen  man  har  om  Winö 
är  från  1380,  dä  9  alnar  i  Winö  såldes 

till  Winäs  (1  frälse  säteri  i  samma  soc- 
ken), och  år  1385  bortbyttes  »halfanden 

alin  iordhw  till  riksdrotset  Bo  Jonsson. 

Sedermera  är  ingen  egare  känd  före  år 
1600,  men  derefter  nämnas  holjunkaren 
Jöns  Knutsson  Lillje,  äfven  egare  af 

Ottinge;  synes  kommit  med  dennes  brors- 
dotter Anna  till  kapten  Johan  Pistol, 

T  1700,  och  troligen  äfven  genom  gifte  till 
jungfrurna  Anna  och  Märta  Tornerefelt ; 

tillhörde  på  1700-talet  flera  medlemmar 
af  ätten  Llf  af  Horsnäs,  riksrådet  C,  O. 
Hamilton,  f  1770,  lagman  Gran  och 
slutligen  lagman  L.  A.  Lindblom,  adlad 
Liljenstolpe,  t  1806,  inom  hvars  slägt 
gården  förblifvit  till  1864,  då  den  till- 

hörde kapten  Georg  Richter.  Hela  tax.- 

värdet  med  underlydande  2%  frälse, '^^ 
skatte,  var  samma  år  160,000  rdr  rmt. 
Pä  egorna  flunes  en   vårdkase. 

Winön,  en  ö  i  Hjelmaren,  tillhörande 
Lännäs  socken  af  Askers  härad  och  Öre- 

bro län;  belägen  öfver  '  ̂  mil  från  när- 
maste   land,    håller    nästan    \\  mil  i  så 

väl  längd  som  bredd,  genorastrykes  längs 
vestra  kusten  från  norr  till  söder  af  en 
sandås,  en  fortsättning  af  Lungers  ås 

pä  norra  sidan  af  Hjelmaren.  På  ön 
finnas  två  l)yar,  Norr-  och  Söder-Winö. 
Här  bodde  en  tid  qvartermästaren  Ha- 

rald Pistolsköld,  f  1812,  då  bekant  i 

orten  under  namnet  Harald  på  Winön. 
Wira,  jerubruk  uti  Stockholms  län. 

Kulla  socken  af  Åkers  skeppslag,  mellan 
Wirén  och  Losjön,  anlagdt  på  Mälby  egor, 
drefs  är  1852  ej  vidsträcktare,  än  att 
många  smeder,  som  der  voro  bosatta, 
tillverkade  för  egen  räkning  liar  och 

eggjcrn  m.  m.  och  betalade  i  ärligt  ar- 
rende derför  333  rdr  16  sk.  bko.  Det 

består  af  2:ne  smedjor,  den  ena  med 

2  knipphamrar  och  11  ässjor,  den  an- 
dra med  1  knipphanimare  och  5  ässjor, 

samt  dessutom  2:ne  slipverk  med  2:ne 
större  och  flera  mindre  stenar.  Tillverk- 

ningen afsättes  förnämligast  i  Stockholm, 
hvarest  årligen  afyttras  omkring  4,000 

liar,  1,000  yxor  och  1,500  slagt-  eller 
köksknifvar;  dessutom  afsättes  inom  or- 

ten, tillsammans  med  inkomsten  för  hvar- 
jehanda  smide  till  allmogens  redskap, 
årligen  för  c:a  1,500  rdr  rmt.  Bruket 
innehades  1866  af  possessionaten  E.  G. 
Boström  och  var  utarrenderadt  till  ett 

bolag  för  1,000  rdr;  taxerades  med 
värdshus  till  16,000  rdr  rmt.  För 
bruksarbetarne  finnes  eget  skolhus.  Wira 

bruksprivilegier  äro  utfärdade  af  drott- 
ning Christina,  den  28  April  1635.  för 

riksamiralen  Claes  Fleming,  som  på  egen 

bekostnad  och  med  mycken  omsorg  an- 
lade Wira  »klingsmide»  vid  sin  gård 

Mälby.  Han  införskref  skicklige  »wallon- 
smeder»,  som  förfärdigade  de  yppersta 
klingor,  bajonetter  och  hirschfängare ; 
också  hade  Wira  bruk  ensamt  privile- 

gium, att  för  arméens  behof  förfärdiga 

omnämnda  vapen.  Wira  bruk  stadfästa- 
des  sedermera  uti  dess  erhållna  privile- 

gier åren  1646,  1649  samt  af  förmyn- 
dare-regeringen 1664,  at  Carl  XH  1700 

samt  1720  för  öfverste  Mauritz  Mauritz- 
son  Posse.  Men  i  den  män  en  allmän- 

nare industrianda  uppväcktes  inom  lan- 
det, blef  det  svårt  för  det  i  förfall  råkade 

Wira  bruk  att  uthärda  konkurrensen  och 

upprätthålla  sina  previlegier.  Så  små- 
ningom har  det  sedermera  aftagit  till 

hvad  det  för  närvarande  är.  Inga  vapen 
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tillverkas  nu  mer,  undantagande  en  och 

annan  bajonett  eller  sabel  såsom  gesäll- 
prof.  Dä  man  nu  ser  det  förfallna  bru- 

ket, kan  man  ej  föreställa  sig,  att  det- 
samma varit  moder  till  de  vapen  livar- 

med  Sverige  förvärtvat  sii  mycken  ära. 
Bruket  liar  äfven  vunnit  en  viss  namii- 

kunnigliet  genom  3  al"  dess  smeder,  nud 
namnet  Battrani,  livilka  skola  gifvit  upp- 

rinnelse till  VViraspelet,  som  ock  tilleg- 
nat sig  namn   af  bruket. 

Wira  tuUmjölqvarn  är  nybyggd  of- 
vanför  bruket  och  innehåller  3  par  stenar 
samt  förmaler  allmogens  spaiinmAl  frän 
närliggande  socknar,  taxerades  1863  till 
15,000  rdr.  Från  Wira  erliållcs  skjuts 

till   Rug(jscitra  i  sydvest  •*. ,   mil. 
Wirbo  eller  Wireboda,  ett  mtl  Ir.- 

säteri  (med  Eko)  uti  Misterhults  socken, 

Tunaläns  härad  och  Kalmar  län,  ̂ ^  mil 
uordvest  från  Oscarshamii.  med  angenämt 
läge  utmed  Saltsjön,  vid  Wiråns  utlopp. 
Från  manbyggnaden  erbjuder  sig  utsigt 
åt  den  vackra  fiskrika  skärgarden,  der 
skogbeväxta  holmar  och  öar  ligga  spridda 
om  hvarandra;  till  gärden  höra  trädgår- 

dar, äfvensom  djurgård.  Wireboda  såsom 
sätesgård,  med  Allo  och  Foglö  derunder, 
utgjorde  en  del  af  förläningen  på  80 

kronohemman,  2  torp  och  2  öar,  hvar- 
raed  den  tappre  Olands  försvarare,  Peder 
Michelsson  Hammarsköld  år  1607  begåf- 
vades  af  konung  Carl  IX,  då  han  för- 

ordnades till  ryttraästare  öfver  tvänne 
Smålands  ryttarefanor,  ehuru  han  ej  förr 
än  3  år  derefter  blef  adelsman.  Dessa 

gårdar,  som  rantade  172  daler  7  öre 
15  pgr,  egde  han  skattfria  så  länge  han 
brukades  i  kronans  tjenst,  och  skulle 
deraf  hålla  5  hästar  och  karlar  med  full 

rustning,  till  hvilkas  underhållande  han 
dessutom  erhöll  Misterhults  och  Frödinge 
kyrkotionde  i  Tunalän.  Wirbo  gods,  med 

flera  underl.  hemman  och  äfven  knipp- 
hammare,  förblef  jerate  Tuna  och  Mister- 

hults gods  inom  slägten,  till  följd  af  fru 
Wendela  Hammarskölds  testamente  (hon 
var  2  gånger  gift,  först  med  landshöfd. 
Reuterkrantz,  sedan  med  lagm.  Rålarab) 
af  år  1722  d.  8  Juli  för  hennes  kusins, 
öfverste  Carl  G.  Hammarskölds  söner,  och 
enligt  öfv.  Ake  Hammarskölds  testamente 
af  den  11  Sept.  1765  på  Wirbo  för  sin 
brorson,  hofjägmästaren  Michael,  t  1802, 
och  eges  Wirbo  nu  af  dennes  sondotters 

män,  kommendör-kaptenen  Carl  Fredrik 

Löwenborg,  som  brukar  derunder  lV'g 
mtl  frälse,  V  ̂  säteri  (se  art  Misterhult), 

ön  Jungfrun;  vidare  höra  härtill  2  qvar- 
nar  för  5  par  stenar,  en  säg,  allts.  ta- 
xeiadt   till    152,500  idr  rmt. 

Wirdaland.  Ktt  sagoland,  som  vis- 
serligen i  den  gråa  forntiden  kan  hafva 

varit  ett  rike  för  sig,  men  som  troligare 
varit  ett  namn,  hvilket  man  tillagt  flera 

smärre  konungariken  gemensamt  i  Små- 
lands äldre  bygder.  Sannolikast  beteck- 

nar detta  namn  det  gamla  Kalmar-riket, 
omfattande  Kalmar  och  Kronobergs  nu- 

varande län.  Man  har  gissat,  att  detta 
land  varit  beläget  i  Smålands  norra  del 
kring  Wettern  och  haft  Ujsingsö  till  sin 

hufvudort,  men  en  sednare  författare  *) 
antager,  att  Wirdaland  är  detsamma  som 

AVäreudsland,  eller  de  gamla  VVärends- 
häraderna:  Kinnevald,  AUbo,  Konga,  Norr- 
vidinge  och  Ippvidinge,  samt  dessutom 
norra  delen  af  Blekinge,  nästan  hela 
Östra  Göinge  och  delar  af  Willands  hä- 

rader i  Skåne,  södra  delen  af  Westra 
härad  i  Niudung,  Rydaholms  socken  i 
Östbo,  samt  Agunnaryd.  Pjetteryd  och 
några  af  de  östligaste  gränssocknarua  i 
Sunnerbo  härad  af  Finveden,  hvilket  allt 
beboddes  af  den  säregna  Wirdastammcn, 

som  här  uppträdde  i  4:de  eller  5:te  år- 
hundradet af  vår  tidräkning.  Wirdafolket 

i  Wärend  (isl.  Wirdar  =  man)  bildade, 
enligt  denne  författare,  af  ålder  en  för- 

bundsstat med  egna  lagar  och  egen 

konung,  men  jemte  dem  funnos  äfven  an- 
dra inbyggare  i  landet,  ehuru  de  betrakta- 
des såsom  hufvudfolket.  T  den  gamla  stad- 
gan om  konungens  Eriksgata  förordnas, 

att  wWirdarnes  lagman  och  sraäländniu- 
garne  med  honom»  skall  möta  konungen 

på  Holaveden  och  följa  honom  till  Jön- 
köping. »Der  eger  konungen  Wirdarne 

och  alla  småländningarue  ed  sin  svärja« 

o.  s.  v.  Ännu  i  början  af  1600-talet 
omtalas  i  landets  domböcker  mer  än  80 

af  de  uråldriga  Wirdaätterna,  och  bland 
dessa  finnas  sådana  namn  som  Bagge, 
Bark,  Bonde,  Brun,  Bruse,  Båt,  Dufva, 
Duse,  Drake,  Galle,  Gad,  Gast,  Gedda, 
Get,  Grim,  Hane,  Hielm,  Hiort,  Hård, 
Kåse,    Puke,    Ring,   Ruth,    Räf,   Skytte, 

*)  G.  O.  Hjlti''i-Cavaliiiis  i  nibetci  'AVäreud  och 
Wirdai  ne.u  —  Se  iitVt-L  AV  i  e  se  Ig  ren,  N_v  Siiia- 
lauda  Beskrifuiug,  del.  I. 
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Spegel,  Sonuuar,  Slätte,  Spole,  Spore, 
Trolle,  Ugla  m.  fl.,  alla  häntydande  på 
uråldriga  Wäreiids-slägter  från  hedeuhös, 
så  vida  icke  snarare  hela  Wirdastammen 

från  början  iippträdt  säsom  en  adelskast 
i  törhallande  till  den  äldre  götiska  be- 

folkningen. L'nder  de  ?ednare  århundra- 
dena har  denna  urgamla  kärapa  adel 

sraaiiingoin  bortblandats;  dock  finnas 
miinga  socknar,  der  man  ännu  berömmer 

sig  af  att  härstamma  från  någon  raär- 
kelig  man,  såsom  t.  ex.  i  Wirestad,  der 
man  för  icke  så  länge  sedan  tick  höra 
de  götiska  folkens  berömde  natioualhjelte 
Uidrik  Werlandsson  nämnas  såsom  stara- 

lader.  —  Vi  hänvisa  för  öfrigt  till  de 
intressanta  verken  «Ny  Smålands  Beskr.» 
af  \\  iesclgren  samt  «Wärend  och  Wir- 
darne«  af  Hyltcn-Cavallius. 

Wiieda  och  Haurida,  regalt  pastorat 

al  Linköpings  stift,  med  41' g  ratl  och 
1,600  personer,  9  mil  från  stifts-staden. 
—  Wiveda.  socken  i  Norra  Wedbo  hä- 

rad, Jönköpings  län,  begränsad  i  n.  o, 
af  Adelöf,  i  öster  af  Lonimaryd,  i  söder 
af  Haurida  och  i  vester  och  nordvest  af 
Grenna  socken,  mot  hvilken  sistnämnda 

eu  betydlig  del  af  gränsen  utgöres  af 
sjöarne  Bunnen  och  Ören  samt  det  vat- 

tendrag, som  förenar  dem  btgge.  Andra 
smärre  sjöar  och  vattendrag  saknas  na- 

turligtvis ej  heller  i  denna  på  vatten  så 
rika  trakt.  Socknen  består  för  öfrigt  af 
i  allmänhet  högländig  starkt  kuperad 
mark,  med  eu  i  allmänhet  god,  ehuru 
merändels  ganska  steubunden  jordmån, 
goda  betesmarker  och  ännu  tillräcklig 
skog.  Arealen  uppgifves  till  11,875  tid 

(deraf  OjO^n  qvadratrail  vatten),  med  29'/^ 
ratl.  hvaraf  15'  g  skatte,  2%  krono  och 
11' g  frälse,  bebodda  ar  1864  af  1,121 
personer,  ett  antal,  ökadt  med  250  sedan 
år  1805.  Tax.-värdet  är  626,600  rdr 
rrat.  Kyrkan,  belägen  5V4  niil  från  Jön- 

köping, 2''4  mil  från  Grenna,  är  byggd 
af  trä,  chor  och  sakristia  af  sten.  En 

murad  graf  under  choret  tillhör  Ham- 
marbergska slägtcn.  —  Bland  gårdar  må 

nämnas:  Wiredahobns  säteri,  med  underl. 
Stora  Hultrum,  Djupedal,  Folkarp  eller 

Wäaenberg,  Staggarp  och  Mosseryd,  till- 
sammans 2'/^  frälse,  se  nedan;  Lilla 

Björkenäs,  ett  välbebygdt  frälsehemman 
på  eu  höjd  vid  sjöu  Oren,  tillhör  slägten 
Drake:    Kjeryd,    \\l    mtl ;     Rupphult,   1    . 

Wimjö. 

mtl  frälse,  äro  2:ne  gårdar;  Prestgårdeu 
Vs  nitl,  nära  kyrkan ;  Boarp  Vesterg.,  1 
mtl  skolegodshemman ;  ̂/\  ratl  Ekeberg, 
railitiae.  —  Björkenäs,  Slätthdt,  Älme- 
berg,  byar.  —  Adress:  Boxholm. 

Wireda,  gästgifvaregård  i  Lekeryds 
socken,  Tveta  härad,  Jönköpings  län. 
Härifrån  skjutsas  till  Jönköping  i  vester 

l',4  mil,  Högstorp  i  norr  1';^  d:o,  //j- 
garyd  i  s.  v.  l'/^  d:o,  Esperyd  i  8.  o. 
2',.,  d:o,  Knohdl  i  öster  2\\  å-.o.  På 
vägen  till  sistnämnda  gästgifvaregård 
måste  man  förr  öfvergå  sjön  Nätaren 
med  färja  vid  Sundsholm;  här  är  nu  en 
större   bro. 

Wiredaholm,  en  vackert  belägen  och 
välbebyggd  egendom  uti  Wireda  socken 
af  Norra  Wedbo  härad  och  Jönköpings 

län,  vid  pass  2V4  niil  från  Grenna,  be- 
står af  2  mtl  frälse-säteri,  med  underl. 

l"*/4  mtl  frälse,  hvartill  vidare  höra  ett 
kalcinerbruk  samt  fr.räntan  af  2'V8  mtl.  — 
Pä  1600-talet  tillhörde  Wiredaholm  Brahe- 

slägten,  men  egdes  i  början  på  det  föl- 
jande seklet  af  öfverjägmästaren  Henrik 

Haminarin,  adlad  Hammarberg,  hvars  för- 
fäder voro  hammarsmeder  vid  Hammarby 

bruk  i  Gefleborgs  län;  egdes  äfven  af 
soneu,  presidenten  Henrik  H.,  känd  som 
författare,  död  här  1768.  Genom  dels 
arf  och  dels  lösen  blef  nu  major  Carl 
Fredrik  Hammarberg  egare,  f  1790,  der- 
efter  sonen,  öfverste-löjtnant  Carl  Adolf, 
t  1804;  af  honom  gjordes  vid  godset 

stora  uppodlingar  och  förbättringar,  äf- 
ven finnes  om  honom  antecknadt,  att 

han  leranat  icke  mindre  än  100  barn 

uppfostringshjelp.  Arfvingarne  utlöstes  af 
sonen,  ryttm.  Fritz  Henr.  Hammarberg, 
som  egde  säteriet  till  sin  död  år  1864. 

Fyra  år  derefter  inlöstes  det  af  syster- 
sonen, expeditions-sekreteraren  H.  A.  O. 

Carlheim-Gyllensköld,  från  raedarfvingar- 
ne,  och  är  han  nu  ensam  egare  af  god- 

set, h varunder  äfven  lydt  det  välbebygg- 
da,  vid  sjön  Ören  belägna  Stora  Hult- 

rum, som  nyligen  (1866)  blifvit  försåldt 
till  baron   v.   Otter  på  Östanå. 

Wiresjö,  omfattande  nordvestra  delen 
af  Malm  bäcks  socken  i  Westra  härad  af 

Jönköpings  län,  egdes  1700  af  majoren 
C.  Frint/.enschöld  till  Printznäs  och  Wi- 

resjö, 1770  af  karamarh.  C.  H.  Stedt, 
derefter  af  kapt.  C.  G.  Qveckfelt  och  bans 
enks,  T   1852.     Egendomen,  som  består 
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af  1  mtr  frälse-säteri  Wiresjö,  med  un- 
derlydande 2'/.,  inti,  se  socknens  art., 

jerate  qvani  och  sag:,  var  ar  IBG.j  taxe- 
radt  till  108,500  rdr  och  tillhörde  löjtn. 
C.   H.   Falkenberg. 

Wirestad,  socken  i  Allbo  härad  af 

Kronobergs  län,  1  mil  från  Liatorps  jern- 
vägs.' tation,  begränsad  i  norr  af  Wies- 
landa,  i  öster  af  Skatelöf,  Thorsås  och 
HUrlunda,  i  söder  af  Skåne,  i  vester  af 
Stenbroliiilt  och  Agnnnaryd.  Socknen, 
som,  med  en  längd  af  3  mil  i  uorr  och 

söder  och  en  bredd  af  %  ̂''^  ̂ '''2  ̂ ^^' 
omfattar  96^/4  ratl,  hvaraf  65  Vs  skatte, 
ll^g  krono,  20  frälse,  utgör  ett  regalt 
pastorat  af  2:dra  klassen  och  beboddes 
ar  1864  af  5,000  personer;  år  1805 
uppgick  folkmängden  till  endast  2,556. 
Den  odlade  jorden  uppgafs  år  1860  till 
2,000  tid  af  medelmåttig  beskaffenhet, 
naturliga  ängen  till  8,000  tid;  utsädet 
var  nära  4,000  t:r.  Yinterfödda  kreatur 
voro  nära  300  hästar,  4,000  nötkreatur, 

3,000  får  och  400  svin.  Jordmånen  om- 
vexlar  med  sand  och  svartmylla,  är  för 

det  mesta  ganska  stenbundeu,  men  er- 
bjuder mellan  de  stora  kullarna  ett  för- 

träffligt bete;  mot  söder  märker  man 
öfvergåugen  till  den  skånska  naturen. 
Denna  sydliga  trakt  kallas  af  allmogen 

»Lappalänet».  —  På  socknens  östra  gräns 
märkes  den  icke  obetydliga  sjön  Femb- 
JiiKjen,  h vilken  afflyter  mot  söder  och 
bildar  Mjärhnltasjön,  hvilkeii  åter  mot 
uordvest  afbördar  sig  i  den  railslånga 

Wäljesjön,  som  äfven  från  norr  eraot- 
tager  flera  småsjöars  vatten,  har  sitt  af- 
lopp  mot  sydvest  till  gränsen  mot  Sten- 
brohulf,  hvarefter  ån  vänder  sig  mot  norr 
och  utgör  under  en  sträcka  gränsskilnad 
mellan  båda  socknarna  samt  utfaller  slut- 

ligen under  namnet  Diö-ström  genom 
Stenbrohult  i  Möckeln.  Sjö-  och  myr- 

malm träffas  på  ett  par  ställen.  —  Södra 
stambanan  går  igenom  socknens  nord- 
vestra  del.  —  Fordom  utgjorde  socknen 
ett  särskildt  friherreskap;  se  vidare  art. 

Wirestadnäs.  —  Kyrkan,  byggd  år  1800, 
l)elägen  vid  Wäljesjöns  nordöstra  strand, 
har  en  längd  af  120  fot,  bredd  54; 
tornets  höjd  är  70^2  ̂ ot.  Dess  största 
märkvärdighet  är  altartaflan,  målad  af  P. 
Hörberg,  som  var  född  i  denna  socken. 
Den  framställer  wChristus  lärande  folket» 

med  flera  väl  tecknade  scener  ur  Fräl- 
vu. 

satens  lif,  »En  friare  suillclek  har  ej 
kurmat  uteblifva.  En  läktare  utskjuter 

ötverst,  der  man  ser  några  myndiga  AN  1- 
restadsmän  betrakta  taflan  med  förnäm 

kritik  i  blicken,  som  likväl  tyckes  föga 
bekymra  den  lugne  mästaren,  hvilken 
ock  synes  på  denna  läktare.  Det  säges, 
att  de  der  porträtterade  männen  krält, 
att  taflan  skulle  föreställa  himmelriket 

och  helvetet',  med  lika  stora  ormar  som , 
man  ofta  ser  i  de  äldre  Smålanuskyrko4n,a, 
samt  att  H.  först  fick  rätt  att  välja  ämne 

genom  Hntligheten  att  börja  måla  af- 
gruuden  och  der  porträttera  en  af  sina 

motståndare,  som  nu  röstade  för  att  äm- 
net finge  öfvergifvas».  (VVieselgren,  ISy 

Smal.  Beskr.)  —  Trakten  är  ganska  rik 
på  folksägner;  Bländas  saga  lefver  ännu 
frisk  i  allmogens  mun.  Skrock  och  vid- 

skepelse ha  varit  ganska  utbredda,  men 
torde  nu  hafva  betydligt  aftagit.  Flera 
sägner  röra  sig  omkring  en  af  socknens 
kyrkoherdar,  som  förmodligen  lefde  i 
slutet  af  1600-talet,  och  hvilken  egde 
förmågan  att  se  fördolda  ting,  ja,  äfven 
kunde  meddela  andra  denna  förmåga, 
blott  man  hade  hans  handske  i  handen. 

När  »Wirestad  prest»  begrof  lik,  såg  han 
alltid  den  dödes  själ  sitta  pä  kyrkans 

tornspira:  när  de  tre  mullskotiarue  fallit, 
såg  han  då  autingeu  en  hvit  dufva  svinga 
sig  mot  höjden  eller  en  svart  korp  flyga 
till  skogen.  Egaren  af  säteriet  Fanhult 
för  omkring  70  år  sedan  ansågs  ega 

många  öfvernaturliga  egenskaper  och  åt- 
njöt derföre  stort  anseende.  —  Flera 

märkvärdiga  män  härstamma  från  denna 
socken.  Den  ofvannämude  bekanta  må- 

laren Per  Hörberg  var  född  pä  Öfra  Ön 
1746;  hans  fader  var  soldat  för  Hörda 
hemman.  Efter  samma  gård  härleder  sig 

namnet  på  den  i  sednare  tider  bekanta 

riksdagsmannen  Sven  Heurlin.  På  går- 
den Almas  föddes  Harald  Almosius,  stam- 

fadern för  Wieselska  slägten,  hvarom  vi- 
dare under  art.  Wieslanda.  Skalden  J.  G. 

lugelman,  äfven  tillhörande  nämnda  slägt, 
föddes  här  1788,  under  det  fadern  var 

komminister.  En  gammal  prestslägt  inne- 
hade länge  pastoratet;  stamfadern  hette 

Kristofer,  var  kyrkoherde  härstädes  un- 
der Gustaf  I:s  tid,  och  från  honom  här- 

stammade flera  lärda  män.  Hans  son, 

Magnus,  undertecknade  Uppsala  mötesbe- 
slut, hade   11    barn,   hvaribland   6  söner, 

48 
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som  alla  blefvo  prester,  ea  biskop  i 
Skara,  Jonas  Magni  Wexionius,  bekant 

både  som  filosofisk  och  politisk  förfat- 
tare, stamfader  för  slägten  Bielkenhielra; 

en,  Nils,  kallade  sig  Wiroeus  och  blef 
kyrkoherde  i  fädernepastoratet. 

Bland  gårdar  och  lägenheter  i  sock- 
nen må  dessutom  nämnas:  Ware  och 

Spdnghult,  säterier;  Wirestad,  l*/o  kr., 
pastors-boställe,  Vg  kr.  Hyltan,  pastors 
stom;  V2  Kistiga,  kapellans-bost.;  1  kr. 
Abrahamsn/d,  qvartermästare-;  1  krono 
Ware,  mönsterskrifvare-  samt  10  andra 

railitiae-boställen ;  ̂'.,Peppanus,  länsmans- 
boställe;  —  Äplehidt,  Årnanäs,  Brante- 

lid, Brommeshult,  Degersnds,  Femlinge- 
hidt,  Holköa,  Honneshdt,  Lindas,  Qvarn- 
torp,  Romiaeslycka,  Uthäfden,  Wälje, 
Werpeshult,  WerhenhuH  äro  de  största 
bland  socknens  många  byar.  V4  mänt. 
Hyltinge  lyder  i  borgerligt  afseende  hit, 
men  i  kyrkligt  till  Stenbrohults  socken. 
—  Adress:  Wieslanda  eller  Elrahults 
station  å  Södra  Stambanan. 

Wirestadaäs  eller  Ware,  ett  krono- 
säteri i  ofvanbeskrifna  socken,  beläget 

vid  den  lilla  s.  k.  Waresjön,  består  af 

1*/.^  mtl  och  utgör,  tillika  med  1  mtl 
krono  Ware  Vesterg.,  öfverste-löjtn.-bost. 
vid  Kronobergs  regiraente.  Gården  blef 
år  1647  hufvudsätet  i  det,  då  inrättade 
Wirestads  friherreskap,  som  förlänades  åt 
gretVe  Lennart  Torstensson.  Förut  hade 
Wirestad  1610  varit  förlänadt  åt  amiral 

Jakob  Jakobsson  Bååt  till  Stäflö,  om 
hvars  dotter  det  anmärkes  såsom  något 
bögst  förundrausvärdt  för  dessa  tider,  att 
hon,  ehuru  räknande  31  anor,  gifte  sig 

med  en  ofrälse.  Friherreskapet  reduce- 
rades från  fältmarskalkens  efterträdare, 

riksrådet  Anders  Torstenssou  år  16B0, 

och  Wirestadiiäs  blef  kapten  Mustcamps 
boställe. 

Wirke,  Wirkie,  annex  socken  till  St. 
Harrie  pastorat  i  Harjagers  härad  af 

Malmöhus  län,  1'/,  mil  norr  från  Lund, 
arealen  0,oc<j  qvadratmil  eller  1,389  tid 
=  7,778  qvadralref,  med  8i^  mantal, 
hvaraf  öij  skatte  och  2^^  krono,  taxe- 

rade till  421,200  rdr  rmt.  Invånarnes 

antal  är  360.  Socknen,  med  jemn  mark, 
mycken  och  god  åker,  någon  ängsmark, 
men  ingen  skog,  innefattar  Wirkie  by, 

med  1  krono,  militise-bost.,  Kaplansbol, 
Vj  krono,  och   Wirketorp  by.  —  Kyrkan 

ligger  på  '/^  mils  afstånd  från  moder- 
kyrkan. En  runsten  uppgifves  af  Lilje- 

gren med  inskriften:  i\^{\x  3^011  8kal 

8tanta  st  (t")-.—  -^-dr.:  Lund. 
Wirqvarn,  ett  och  '/.^  mtl  säteri- 

ladugård uti  Misterhults  socken,  Tuna- 
läns  härad  och  Kalmar  län,  beläget  '/.^ 
mil  från  Wirboans  utlopp  i  Saltsjön,  1*/^ 

mil  från  kyrkan,  '^j^  mil  frän  Oscarshamn. 
Äldsta  uppgiften  man  har  om  detta  gods 
är,  att  det  utgjort  med  det  i  samma  socken, 
vid  nämnda  ås  utlopp,  belägna  Wirbo, 
ett  fideikommiss  inom  Hammarsköldska 

slägten;  har  i  en  sednare  tid  öfvergått 
med  Theophila  Wilhelmina  HararaHrsköld 
till  kaptenen  Anton  Mauritz  Nordensköld, 
egare  1864,  då  Wirqvarn  utgjorde  med 

underlydande  '/^  mtl  skatte,  '/^  frälse- 
säteri, mjöl-  och  sågqvarn,  allt  inom 

socknen,  samt  '/.^  frälse-säteri  Fitjöham- 

mar,  ̂ 'jg  frälse  Stensjö  i  Döderhults  soc- 
ken ett  gods,    taxeradt   till  87,200  rdr. 

Wirsbo,  bruks-  och  landlegendom 
uti  liaranäs  socken,  Snäfringe  härad  och 
Westerås  län,  belägen  invid  Strömsholms 

kanal  och  slussverk,  mellan  sjöarna  Amän- 
ningen  och  Wirsbosjön.  Bruket,  af  gam- 

malt privilegieradt  för  4  stångjernshär- 
dar  och  nu  bestående  af  2  smälthärdar, 

1  dubbel  räckarhärd,  1  mumlings-  och 
2:ne  räckhararar,  med  en  årlig  tillverk- 

ning af  cirka  10,454  centner  stångjern 
efter  Lanchashire-methoden,  är  med  sina 

byggnader  uppfördt  gent  öfver  en  liten 
vik  af  Wirsbosjön  emot  gårdsbyggnader- 

na, hvilka  åter  ligga  på  en  utskjutande 
udde  i  sjön,  sålunda  med  vatten  på  tre 

sidor  om  sig.  Det  vackra  läget  är  irael- 
lertid  föga  begagnadt  sä  i  afseende  på 
åbyggnad  som  planteringar;  der  finnas 
väl  sedan  början  af  innevarande  sekel 
4  flyglar  af  sten  uppförda,  men  ännu 
ingen  motsvarande  mangårdsbyggnad,  en 
följd  af  att  ingen  egare  der  varit  boende 

pä  öfver  100  ur.  Redan  år  1620  an- 
lades der  en  hammare  af  en  Johan  Pe- 

derson  och  en  dylik  af  hand!.  Boije 
Didrichson,  som  är  1657  blef  ensam 

egare  och  kan  anses  för  egentliga  grund- 
läggaren. Nämnda  år  inköpte  han  näm- 

ligen af  en  grefvinna  Cath.  de  la  Gardie 

Wirsbo-hemnianet,  ^,\  mtl  frälse,  hvarå 
bruket  ligger,  samt  Nordanö,  \  mtl  d:o, 
å  hvars  egor  bruksgården  blifvit  lagd. 
Egendomen   har  hittills  fortfarande  gått 
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i  arf  å  rnödernesidan  inom  slägterna  v. 

Walcker,  Wittmark,  Meyendorff,  v.  "Tx- kull.  Sahlpren,  Ablströraer  och  slutligen 
genom  koraraerserädet  Jonas  Ahlströmers 

dotters  giftermAl  till  majoren  ocli  rid- 
daren, baron  N.  Silfverschiöld,  men  ge- 

nom sönderdelning  mellan  deras  barn, 

on  son  och  fyra  döttrar,  blifvit  ett  in- 
Iressentskaps  tillhörighet,  dock  ännu  allt 
fortfarande  inom  slägten  i  nedstigande 
led,  och  eges  till  hälften  af  frih.  N.  A. 
Silfverschiöld,  som  tillika  är  disponent 

af  egendomen,  till  '/g  af  ryttm.  H.  Focks 

friherrinna,  till  '/«  '''f  frnn^li^^"^  '^•"il^^rriii" 
nan  A.  M.  Alströmers  och  till  '/j.  af 

framlidna  friherrinnan  C.  M.  Djurklo'», 
alla  födda  Silfverschiöld,  arfvingar;  min- 

sta lotterna  äro  nedgångna  till  '/qo  ̂^ 
det  hela,  dock  har  egendomen  under 
tiden  blifvit  förökad  genom  inköp  af 
masugnar  och  grufvelotter  i  Norbergs 
bästa  malmfält  samt  genom  inbördandet 

af  ett  fr.-hemman,  —  Wirsbo  landtegen- 
dora  består  nu  af  3.\4  mtl  frälse  inom 
Ramnäs  socken  (se  den  art.)  samt  1  rotl 

skatte  ISorråhl  i  Yester-Fernebo  socken, 
med  en  sammanlagd  arealvidd  af  11,417 
tid  27  kappl.,  hvaraf  8,922%  tid  skog. 
Vid  godset  finnas  vidare  qvarn,  säg  och 

tegelbruk;  dessutom  höra  till  bruket  A7c'- 
kebo  och  Bennebo  masugnar,  med  der- 
under  lydande  »ig  rotl  krono-skatte  Nic- 
kebo  och  \\  mtl  d:o  Bennebo,  beläget 
allt  i  Karbenuings  socken  och  Gamla 

Norbergs  härad,  2^1^  mil  från  Wirsbo 
bruk  och  V»  mil  från  den  nya  s.  k. 

Norbergsjernvägen,  hvarå  tackjernet  trans- 
porteras från  Högfors  bruk  till  Engels- 

berg  och  Åmännings  sjöland,  hvarifrån 
det  med  kanalfartyg  afhemtas  till  bruket, 

derifrån  tillverkningen  afsättes  på  Ströms- 
holms kanal.  I  Bennebo  masugn  hafva 

6  bergsmän  i  Bennebo  inbrukningsrätt 
för  tillsammans  1,050  sktt:?:  tillverkning 

emot  lega.  Malmen  afhemtas  från  Nor- 

bergs gruffält,  hvaruti  bruket  eger  '/g  i 
Spetals-,  V  g  i  Kihl-,  ','.,4  i  Näsbergs-  och 
Vb  i  Johannisbergs-grutVorna,  hvilka  i 
det  närmaste  lemna  tillräcklig  malm. 

Egoarealen  till  dessa  hyttor  utgör  till- 
sammans 957  tid  20  kpl.  Till  Nickebo 

och  Bennebo  hör  ock  bergsmanssmide. 
Disponentens  adress  är  Sollebrunn  och 
Koberg. 

"Wirseriun   (Wierserum  eller  ̂ Yerse- 

ru^p)  och  Järeda,  konsistorielt  pastorat 
af  3:dje  klassen  under  Aspelands  kon- 

trakt <if  Linköpings  stift,  15  mil  från 

stiftsstaden,  med  73^  g  mtl  (före  1839 
af  74',^  mtl,  dä  äfven  hemmanet  Sjö- 

kulla af  Asheda  socken  i  Kronobergs  län 

hörde  hit),  bebodda  af  c:a  4,110  per- 
soner. —  ][  11'serum,  socken  uti  Aspe- 

lands härad  af  Kalmar  län,  5V,  mil  från 

AVimmerby  —  med  450  fots  höjd  öfver 
liafvet  —  begränsad  i  norr  af  Järeda, 
i  öster  af  Gorfveda  och  Tveta,  i  söder 
af  Fagerhult  och  i  vester  af  Stenberga 
socken  i  Östra  härad  af  Linköpings  län; 

arealen,  28,512  tid  fast  mark,  är  förde- 

lad på  54'/j,  mtl,  deraf  39'/4  mtl  skatte, 
4'/4  krono,  lO^g  frälse.  Vattendragen 
upptaga  dessutom  0,o.-vi  qv.-mil.  Forsell 
uppgifver  hela  arealen  till  51,845  tid. 
Af  sjöar  finnas  Wii-serums,  Ramsjön, 
Maren,  Misters-,  Tria-,  Hult-  och  Yxna 
sjöar.  Gapen,  Narfveln,  Wrången  på 
gränsen  mot  Gorfveda,  Hjorten  pa  gran 
sen  mot  Stenberga.  Marken  är  bergig, 

jordmånen  svartmylla,  på  skog  är  brist. 
All  fast  egendom  är  taxerad  till  1,046,500 
rdr  rrat  utom  hemmanen  i  Änhults  skate 

(se  nedan).  Folkmängden  cirka  3,025, 
hvaraf  390  på  Anhults  skate  med  12 
mtl  skatte.  —  Kyrkan,  mycket  gammal, 
måtte,  så  vidt  man  får  döma  af  hen- 

nes namn  Wi,  som  betyder  helig,  samt 
Ers  eller  Eriks  och  rum,  alltså  helig 
Eriks  rum,  hela  rikets  patrons,  varit 
fordom  i  stort  anseende.  Hon  är  till 

hälften  af  sten  och  till  hälften  af  trä, 

46'/.2  <ilnar  lång,  IS'^/^  bred,  har  orgel- 
verk sedan  1770.  Socknen  har  en  flyt- 

tande skola  på  4  rotar  sedan  1849  och 
en  småskola  sedan  1861,  deruti  under- 

visningen bestrides  af  en  examinerad  och 
en  oexaminerad  lärare;  skolbarnens  an- 

tal uppgifves  till  118;  men  antalet,  som 
anses  få  otillräcklig  undervisning,  upp- 

gifves till  176.  Sockcnbibliothek  finnes. 
Bland  kyrkoherdar  namnes  Daniel  Petri 
Lönebergius,  fader  till  biskopen  Samuel 
Wirenius,  född  här  ar  1647,  af  hvilken 

presterskapets  kall  att  vårda  sedligheten 
underlättades  genom  att  framkalla  ett 

ännu  qvarstående  åliggande  för  domsto- 
larne att  underrätta  vederbörande  pastors- 

embeten  om  sådana  mål,  som  angingo 

kyrkan.  —  Största  gården  är  fr.-säteriet 
Eksebo;  tvänne  andra  säterier  finnas  dess- 
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utom,  Åshult  och  Mistevhult ;  —  i  Wir- 
serums  by  märkas  1  ratl  hyrkoherdens, 

V  2  mtl  länsmans-boställe,  pappersbruk, 
färgeri,  garfveri,  vailmalsstamp,  spinneri, 
klädesfabrik,  sSg  och  ölbryggeri  samt 

marknadsplats.  —  Boställsheraman  iiro: 
Ösierarp ,  1^.\  ratl,  häradsskrifvarens, 
Hultarp,  '4  mtl,  fänriks-.  V,  Ålefors 
och  ̂ ,.,  Ånhiilt,  sergeants-.  Af  byar  och 
hemman  må  vidare  nämnas:  Härslida 

(Härselid,  Hästlid),  1  skatte-rusth.,  som 
har  tillhört  bonden  Sven  Erlandsson  af 

gammal  småländsk  prestslägt,  och  hvars 
son  Kebbe  var  med  vid  Helsingborg  år 

1710;  sonen  Karl  hoååt -^k  Björhnåsa; 
dennes  son  Johan  kallade  sig  Wirsén 
efter  födelseorten  Wirserum,  f  1809; 

länsman  Anders  Bondeson,  Karl  Kebbes- 
sons  svärmoders  fader,  lät  på  egen  be- 

kostnad uppbryta  vägar  häriffån  till 
Järeda.  Korparyd  är  märkvärdigt  såsom 
stamort  för  ätten  Nordenankar  (se  egen 

artikel).  Aggatorp,  Backelid,  Dansås, 

Ekeflod,  Gräntö,  Grunkabo,  Holm,  Krå- 
kentorp,  Rödmossa,  Slagdala,  Tönshidt, 
Triabo.  Anhult,  1  skatte,  \'.,  militiae, 
^/ 4  frälse.  —  S.  k.  Anhults  skate,  som 
förut  förts  under  Stenberga  af  Östra  hä- 

rad i  Jönköpings  län,  utgöres  af  Dala, 
1  mtl,  Holmskog,  3  mtl,  Korparyd,  1% 

mtl,  Smuge,  *  o  mtl,  Torp,  1  mtl,  Ån- 
hult,  SVg  mtl,  Ånhultaberg,  ̂ /g  mtl,  alla 
af  skatte-natur;  —  kronotionden  af  dessa 
hemman  kommer  nu  mer,  enligt  kamraar- 
koUegii  beslut  af  den  13  Dec.  1865,  att 
redovisas  med  den  af  socknens  öfriga 

hemman  inom  Aspelands  härad.  —  Adr.: 
Målilla. 

Winun,  två  mantal  frälse-säteri  uti 
Misterhults  socken,  Tunaläns  härad  och 

Kalmar  län,  vid  sjön  Maren,  %  mil  från 
Gåsefjärden,  1  mil  nordvest  från  kyrkan, 
hvarifrån  räknas  éVg  mil  till  Westervik. 
Wirum  har  tillhört  sedan  medlet  af  1600- 

inpå  1750-talet  adliga  ätten  Stråle  af 
Ekna,  som  härstammar  från  Silbodal  i 

Wärmland ;  lydde  derefter  under  Mister- 
hults egendom;  är  i  sednaro  tiden  jemte 

Skälö  grufvor  inköpt  från  öfverste-löjtn. 
Victor  FIcetwood  för  400,000  rdr  rrat 

af  brukspatron  F.  H.  Kockum  i  Malmö 
och  utgjorde  är  1863  med  Toeta,  1  mtl 

ladugård,  Fagerslätt,  '/4  mtl  rå  och  rör, 
Solstad,  2  mtl  frälse,  tillsammans  5V4 
mtl,  samt  en  kopparliytta,  mjölcjvarn  för 

Wirå. 

3  par  stenar,  såg  och  tegelbruk  ett 
gods  med  3,200  geometr.  tids  areal  och 
taxeradt  till  165,500  rdr  rmt.  Utsädet 
1857  var  80  t:r  höst-  och  vårsäd  samt 
50  t:r  potates  m.  m.  Ar  1860  den  31 
Oktober  erhöllo  nämnda  F.  H.  Kockum 

och  J.  G.  Bergvik  kommerse-kollegii  till- 
stånd att  uppföra  ii  Wirums  säteris  egor 

en  kopparhytta  för  att  tillgodogöra  malm 
från  grufvor  inom  åtskilliga  socknar  af 
länet,  och  medilelades  dem  10  frihetsår; 
år  1862  tillverkades  vid  hyttan,  som  dä 

innehöll  1  salu-,  1  räkopparugn  och  1 
garhärd,  83  centner  33  it  garkoppar, 
693  centner  skärsten;  men  sedan  dess 
har  troligen  tillverkningen  betydligt  ökats, 

ty  det  heter  i  Kalmar-Posten  under  året 
1863:  »Nu  har  ett  engelskt  bolag,  hvari 

dock  herr  Kockum  ingått  lör  '/jo,  till- 
handlat sig  denna  egendom  och  gruf- 

vorna,  i  akt  och  mening  att  der  i  stor- 
artad skala  bedrifva  koppartillverkning. 

Teckningssumman  utgör  100,000  £  = 
1,800,000  rdr  rmt,  hvaraf  45,000  f  = 
810,000  rdr  är  priset  pä  fastighet  och 

grufvor  och  återstoden  rörelse-kapital. 
Egentliga  förhoppningen  fastades  vid  den 

i  många  år  nedlagda  Solsta  eller  Mört- 
fors grufva»),  till  hvilken  art.  hänvisas. 
Wirå.  En  bruksegendom,  belägen  i 

södra  delen  af  Björkviks  socken,  Jön- 
åkers  härad,  Nyköpings  län,  består  af 
Wirå  jernbruk  och  manufakturverk,  Wirå 

gård,  74  mtl  skatte.  Ny- Wirå,  l%o  mtl 
rekognitions-skatte,  samt  underl.  4'*/g  mtl. 
På  godset  bo  omkring  380  personer. 

Taxeringsvärdet  är  182,750  rdr  rmt.  — 
Jernbruket  anlades  år  1623  af  Gerdfc 

Ströning  vid  den  här  framflytande  Wir- 
ån,  privilegierades  1638,  då  det  hade 
850  sk{6  stångjernssraide,  fick  1778  för- 

höjning af  450  och   1804  till  dåvarande 
4  härdar  och  2  hamrar,  en  ny  härd  och 
en  hammare  af  450  skfl  samt  500  skfl 

nytt  smide  för  de  gamla  hamrarna.  Nu 
finnas  här  3  manufakturhärdar,  2  stäng- 

jernssmedjor  med  5  härdar  och  3  ham- 
rar, 2  spik-  och  1  knipphammare  samt 

dessutom  en  skattlagd  q  värn  och  såg, 
som  emot  tull  får  af  allmänheten  be- 

gagnas. Sraidet  har  utgjort  3,000  sk/l, 

uppgifves  i  medeltal  under  sednare  åren 
utgjort  6,109  ctr  stångjern,  608  ctr  spik, 
159  d:o  redskap,  75  d:o  manufaktur. 
Verket    är    fördeladt    genom  sitt  läge  i 



ViiAn. WlsUors 381 

den  Nedre  HammareJi  med  Bruksfjardeii, 

Öfre  Haramareu  länj^re  upp  vid  au  ocli 

Spikbruket.  Tackjernet  hemtas  dels  frän 

Nora,  Liudesbcri^s  ooh  Norberj^s  l)ovg8- 
lag:er,  dels  från  Stafsjö  bruk  i  Kila  sm, 
till  hvilket  Wirä  ända  till  sista  tiden 

hört.  Numera  ej^es  detta  bruk  af  hrr 

Enhörning  &  C:ni  i  Norrköping.  En  be- 
tydlig rekognitionsskojjj  iir  tillagd  bniket. 

Wirån,  äfven  kallad  Jädersän,  upp- 
rinner på  Kolmorden  mom  Östergötland 

i  tvä  grenar,  hvilka  strax  inom  Nykö- 

pings läns  gräns  förena  sig  i  sjön  Wir- 
lAngen  vid  en  höjd  af  171  fot  öfver 
hafvet.  Härefter  går  an  i  sydvestlig 

rigtning  under  många  fall  genom  By- 
sjön,  efter  att  dessfÖrinan  hafva  blifvit 
begagnad  vid  Wirä  bruk.  Efter  att  hafva 

passerat  Alberga  bruk,  upptages  frän  sö- 
der eu  å,  som  afför  vattnet  från  Skircn, 

Stafsjön  och  Bålsjön  mellan  bergstalp 
af  2  till  30U  fots  höjd.  Nu  följer  än 

bergåsens  östliga  rigtning  i  en  träng  dal 

pä  norra  sidan  om  densamma.  L  uder 
sitt  fortsatta  lopp  genom  Lunda,  Tuna, 

Bergsharamar  och  Nikolai  socknar  bil- 
dar än  blott  ett  par  högst  obetydliga 

sjöar,  likasom  dess  tillflöden  här  äro  af 
mindre  betydenhet;  slutligen  utfaller  den 

i  Byljärden,  '/g  mil  söder  om  Nyköpings- 
åns  utlopp.  Flodområdets  bredd  är  uppåt 
landet  1  mil,  men  afsraalnar  längre  ned 

till  knappt   ̂ U  mil. 
Wisboda,  ett  mtl  frälse  i  Lerbäcks 

socken  af  Kumla  härad  och  Örebro  län, 

beläget  uära  sjön  Tisarens  vestra  strand. 

Gården,  som  har  ganska  betydliga  egor, 

såg  och  qvarn  samt  åtskilliga  underly- 
dande heraraausdelar  (se  art.  Lerbäck), 

har  förr  varit  en  ansenlig  bruksegendom 

med  hyttor  och  osmundssmide.  Den  har 
vissa  tider  tillhört  kronan,  men  kom  i 

början  af  1700-talet  i  enskildas  ego, 
deribland  till  slägten  Robsahm,  hvaruu- 
der  bergsrådet  Rinman  här  anlade  den 

första  stålugn  i  Sverige  för  flammeld.  I 

början  af  detta  århundrade  kora  godset 

till  slägten  Burenstam,  som  flyttade  bruks- 
rörelsen till  Dohuafors  och  Skyllberg; 

det  eges  numera  af  ett  bolag. 

Wisboh ammar,  ett  gammalt  frälse- 
säteri uti  Wårdinge  socken  af  Svartlösa 

härad  och  Stockholms  län,  vid  Frösjöns 

nedra  ända,  omkring  7  mil  från  hufvud- 
staden :    har   tillhört  slägterna  Natt  och 

Di»".  Rosenstjerna  på  1600-ialet  och  ännu 
1700,  öfverste-löjtn.  (>.  Silfversparr»;  är 
1827,  Öberg  1847,  sedan  ooh  är  1865 
brukspatron  N.  Fr.  Husberg  pä  Oppeby 

i  Nikol.-ii  socken.  Säteriet,  som  i  sediiare 
egares  tid  blifvit  törbältradt,  såväl  genom 

nyodlingar  som  genom  användandet  af 
nyare  brukningsmctlioder  och  redskap, 
är  taxeradt  till  45,000  rdr  och  en  ä 

egorna  befintlig  qvarn  för  2  par  stenar 
samt  underl.  1  mtl  frälse  lill  33.000 
rdr  rnit. 

WisborgS  slotts-ladugård,  två  och  '/g 
mtl  krono  uti  Wisby  södra  landslorsara- 
ling,  med  kronoschäferi  för  25  får  af 
Strelitzer-race  och  en  väl  underhållen 

trädgärd,  der  en  af  de  egendomligaste 
och  ädlaste  äplesorter  förekommer,  kallad 

melou-calvill ;  gården,  som  endast  af 

mjölk  inbringar  1,800  rdr,  är  för  när- 
varande utarrenderad  till  den  14  Mars 

1874  mot  115  t:r  säd.  —  Va  egorna, 
inom  AVisby  slacis  sydvestra  del,  finnas 

ännu  några  ruiner  af  det  fordna  väldiga 

Wisborgs  slott,  hvartill  grundstenen  lades 
d.  12  Xug.  1411  af  konung  Erik  XIII, 

som  enligt  en  nu  mer  förkommen  perga- 
nientsskrift  skall  bekostat  byggnaden  med 

sin  gemåls  penningar  (drottning  Philippa, 
en  af  de  ädlaste  qvinnor  och  yppersta 

drottningar).  Det  hette  väl,  att  den  be- 
fästa borgen  skulle  uppforas  till  stadens 

försvar;  men  den  blef  egentligen  ett 

kungligt  residens,  h varifrån  kojiungen 

sjelf  ville  beherrska  staden,  och  der  han 
i  9  års  tid,  efter  sin  afsättning,  hade 

sin  seralj  och  sitt  sjöröfvarenäste.  Under 

Eriks  flykt  till  Danmark  fortsattes  slotts- 
byggnaden af  danske  riddaren  Truid  Hase, 

och  49  år  efter  grundstenens  läggande 

började  dåvarande  danska  länsherren  på 
Gotland,  Ivar  Axelsson  Tott,  att  befästa 

Wisborgs  slott  än  starkare,  wså  att  det 

blef  en  dråplig  fästning»;  slottsarbetet 
fullbordades  af  efterträdaren,  Jens  Hol- 
geisen  Ulfstaud.  Afven  af  de  följande 
danska  länsherrarne  blef  slottet  alltmera 

utvidgadt,  och  om  Wadislaw  Wobitzer 

heter  det,  att  han  lät  «bygga  ut  till 
stranden  äfven  frustugan  och  köket». 

Slottskyrka  byggdes  i  slutet  af  1500- 
talet  af  danska  länsherren  Nils  Biide. 

—  Wisborgs  slott  har  sin  egen  stormiga 
historia,  der  praktfulla  fester,  tårar  och 
blod,  hjelteniod  och  förräderi  ömsom  fört 
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spiran.  —  Sa  belägrades  slottet  en  lång 
tid  torgäfves  af  Svenskarnc,  under  Magnus 
Grens  och  Birger  Trolles  anförande,  tills 
undsättning  frän  Danmark  ankom,  hvarpå 
slottet  öfverlemnades  af  kon.  Erik  till  Olof 
Axelsson  Tott.  Ar  1482  förlänade;?  slottet 

och  on  af  Sten  Sture  d.  ä.  ät  svågern 
Ivar  Axelsson  Tott,  som  skall  p5  detta 
slott  firat  sitt  stiUIiga  bröllop  med  kon. 
Carl  Knutssons  dotter,  den  sköna  Mag- 

dalena; af  honom  öfverlemnades  slottet 
och  ön  1487  åt  unionskon  ungen  Haus 
af  Ohlenburg  vid  hans  besök  härstädes. 
Mellan  aren  1509  och  1525  bodde  kon. 

Christian  ILs  trogne  anhängare,  amiral 
Norrby,  på  Wisborgs  slott,  slog  egna  mynt 
och  lefde  som  sjelfständig  furste.  Här 
uthärdade  han  en  8  månaders  belägring 
af  både  Svenskar  och  Liibeckare  i  före- 

ning under  anförande  af  Berendt  von 
Mehleii.  Ar  1526  öfverlemnade  Norrby 
slottet  till  danska  konungen  PVedrik  I 
mot  löfte  om  Sölvesborgs  slott  och  län. 
Genom  freden  i  Brömsebro  1645  öfver- 

lemnades det  till  Sverige,  men  öfverlem- 
nades äter  uti  kriget  1675  af  kommen- 
danten Michael  Schultz  ät  danska  öfversten 

Martin  Bartils  och  förblef  i  tre  är  uti 

Danskarnes  våld.  Dessa  läto  vid  ryktet 
om  fredsunderhandlingarna  i  Fontaineblau 
spränga  slottet  i  luften  genom  minor, 
för  att  endast  i  förstördt  skick  äterlemna 

det  till  Sverige.  Sålunda  har  slottet  med 
ön  i  öfver  200  är  forfarit  att  vara  en 

kastboll  mellan  svenska,  danska  och  ty- 
ska befälhafvare  Aren  1710  och  1711 

företogos  åtskilliga  arbeten  att  sätta  ring- 
muren ikring  staden  i  försvarsstånd,  och 

man  uppförde  då  en  sträckmur  ned  till 
hamnen. 

Af  Wisborgs  slott  återstår  nu  mer 
endast  en  obetydlig  lemning.  Frustugans 
nordvestra  hörn,  der  kommendanten  bott, 
och  som  ål  sjösidan  sträcker  sig  vid 
pass  30  och  åt  landsidan  38  fot,  samt 
en  mursträcka,  ungefär  126  fot  lång  och 
9  fot  tjock.  Hvad  man  vet,  om  slottets 
utseende  finnes  antecknadt  i  Gotlands 

konstanteckningar  af  C.  G.  Brunius,  sid. 

302 — 312.  Här  mä  endast  följande  näm- 
nas: ringmuren,  som  blifvit  uppförd  af 

huggen  kalksten  och  hade  samband  med 
södra  stadsmuren,  bildade  en  irregiilier 

femhörning,  intagande  nuvarande  slotts- 
l)acken  längs  bergssluttningen  åt  sjösidan. 
Fästet  hade  4  utåtgående  mer  och   min- 

dre spetsiga  vinklar  och  en  inätgående 
trubbig.  Fyra  dithörande  hörntorn  hade 
följande  namn:  Segeltornet,  Smale  Hen- 

rik, Blacken  och  Klocktornet. 
I  midten  af  den  rymliga  fästningen 

stod  sjelfva  slottsbyggnaden,  hvilken  hade 
utseende  af  2:ne  på  längden  sammansatta 
kyrkor,  med  ett  torn  ä  midten  och  ett 
å  vestra  delen.  Tvenne  borggårdar  fun- 
nos.  Slottet  omgafs  till  största  delen  af 

palissader.  —  Har  fästet  varit  ett  säte 
för  våld  och  despotism  samt  bidragit  till 
deufordna  raägtiga  stadens  reducerande  till 

en  obetydlig  plats,  sä  har  vedergällnings- 
rätten emot  den  fallna  borgen  sträckt  sig 

ända  derhän,  att  dess  lemningar,  till 
största  delen  huggen  och  slipad  sten, 
blifvit  brända  till  kalk  i  en  nära  invid 

varande  ugn,  till  en  början  uppförd  af 
kon.  Carl  XI,  och  som  numer  i  enskild  j 
persons  ego  bibehålles  till  föga  fromma 
för  kringliggande  socknars  skogar  och 
innehafvarne  af  de  hemman,  som  äro 
skyldiga  att  leverera  ränteved  in  natura, 
utan  afseende  om  tillräcklig  skog  finnes 
å  hemmanet  eller  ej. 

Wisby,  Wisebu  på  1200-talct.  Sta- 
pelstad, landshöfding-  och  biskopssäte  på 

Gotland,  ligger  vid  57"  38'  34"  nordlig 
bredd,  35»  59'  30"  östlig  längd  från 
Ferro,  66  mil  från  Stockholm  och  24 

mil  frän  Kalmar.  Staden  synes  ha  till- 
kommit efter  medlet  af  elfte  seklet,  se- 

dan Bothiar  byggt  en  kyrka  på  den 
hedniska  offerplatsen  Wi  (se  art.  Ake- 
bäck;  om  man  icke  vill  antaga  sägnen, 

att  staden  uppbyggdes  af  flyktande  bor- 
gare från  handelsstaden  Vineta  på  ön 

Usedora  och  derefter  blifvit  uppkallad 
Vinetas  by  eller,  sammandraget,  Wisby; 
Af  Sillen  anser  staden  uppstått  300  år 
efter  Kristi  födelse),  dit  det  beqväma 

läget  vid  sjöstranden  och  dess  goda  ym- 
niga springvatten  troligen  lockat  många 

fremlingar  för  idkande  af  handel,  så  att 
platsen  redan  vid  början  af  tolfte  seklet 
varit  rätt  ansenlig.  Med  visshet  vet  man, 
att  kejsar  Lothar  gaf  staden  förmänliga 
handelsprivilegier,  hvilka  af  hans  ättling 
i  tredje  led,  hertig  Henrik  i  Baiern  och 
Saxen,  1163  stadfästades.  Efter  Hanse- 
förbundets  tillkomst  1241  upptogs  Wisby 
deri  och  tillvann  sig  namnet  »Östersjöns 
öga»,  blef  bekant  genom  sin  »Waterrecbt» 
eller  sjölag,  som  antogs  icke  blott  uti 
Skandinavien    utan    äfven  i  andra  riken; 
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räknade  i  13:de  århundradet  18  kyrkor, 
5  kloster  samt  12,000  Ijorgare,  utom 
dem,  som  bodde  utanför  stadsmuren,  af 

hvilkeu  iiuuu  stora  sträckor  qvarstå,  fur- 
sedda  med  höga  torn.  Men  staden  har 
delat  de  flesta  andras  öden,  att  nedsjunka 

till  en  obetydlighet  niol  sitt  fordna  an- 
seend-;,  och  dessförinan  fått  genomgå 
burda  öden,  såsom  digerdöden  1350,  som 

skall  bortryckt  öfver  8,000  meuniskor, 
eldsvådor  1311,  1314,  1400  och  1610, 

belägringar  och  thy  åtföljande  förstörelser 
af  fienden  1361,  1448,  1509  och  1525. 
I  korthet  må  nämnas  rörande  stadens 

öden  i  historiskt  afseende,  att  han  jemte 

ön  i  äldre  tider  lydde  under  Sverige, 
men  synes  sedan  ha  blifvit  oberoende  och 
försvarade  med  tapperhet  sin  frihet  mot 
kon.  Birger  Magnusson;  de  stolta  Wisby 

borgare  blefvo  dock  tuktade  af  Walde- 
mar Atterdag  förutnämnda  olycksår  1361, 

då  1,800  borgare  stupade;  till  deras  minne 

finnes  upprest  ett  stenkors.  Knappt  hade 
dock  konungen  hunnit  återvända  hem, 

förrän  fogdarne  blefvo  ihjelslagna  och  sta- 
den samt  ön  gäfvo  sig  åter  under  svenskt 

öfverlänsherrskap.  Af  konung  Albrecht 

pantsattes  ön  för  20,00u  nobler  till  preus- 
siska korsherrarne,  men  återlöstes  af  drott- 

ning Margaretha.  Förblef  dock  seder- 
mera i  nära  två  århundraden  i  danskarncs 

händer  ända  till  freden  i  Brörasebro  år 

1645,  hvarefter  staden  och  ön  förblifvit 

i  svensk  ego  med  undantag  af  1675 — 
79,  då  de  eröfrades  och  innehades  af 
danskarne,  samt  tre  veckor  under  året 

1808,  då  ön  hölls  besatt  af  Eyssarne. 

—  Närvarande  staden  intager  till  största 
delen  en  bergsluttning,  är  regulier  lued 

961  tomter,  deraf  901  bebyggda,  på  en 
stadsplan  af  141  tunnl.  och  företer  en 

blandning  af  modernt  och  gammalt, 
med  storartade  ruiner,  har  5  torg,  deraf 

^'tora  torget,  midt  i  staden,  är  ganska 
litet,  Södra  torget  är  någoilunda  rymligt 

och  intager  bergshöjden  nära  Söder-  och 
Österport.  Dessutom  märkas:  Donners 

plats,  PacUmsplan,  Fiskar-plan,  Specks- 
rum,  Helgeandsplan,  Klosterplan  och  S:t 
Hans  plan.  Innanför  Jungfrutornet,  der 
för  få  år  sedan  lågo  ganska  vidsträckta 

åkrar,  visar  sig  nu  en  vacker  plantering. 
Af  gatorna  äro  de  flesta  så  smala,  att 

tvänne  vagnar  icke  utan  stor  svårighet 
kunna  mötas  dera;  stundom  måste  den 

ena  t.  o.  ra.  inköra  i  en  gränd,  tills  den 

anrira  kört  förbi.  Hvad  stenläggningen 

l)eträfi'ar,  är  den  så  eländig,  att  dera 
tyckes  ingen  förbättring  vara  vidtagen 
sedan  hanseatiska  tiden.  Flerstädes  mär- 

kas uråldriga  hus,  tre  till  fyra  våningar 

höga,  med  spetsiga  och  tinnade  gafvel- 
rösten  ät  gatorna.  Bland  dessa  bemärkes 
ett  vid  östra  sidan  om  Strandgatan,  in 

rymmande  ett  apothek,  och  som  är  ett 

af  de  äldsta,  ansenligaste  och  bäst  bibe- 
hållna; söder  om  denna  byggnad  ligger 

ett  ansenligt,  fyra  våningar  högt  bonings- 
hus, med  årtalet  1234  på  östra  gafveln. 

Nära  Donners  plats  ligger  Hotel  Gotland, 
likaledes  ett  gammalt  ansenligt  hus  af 

tre  våningars  höjd,  hvaraf  den  första  är  i 
sitt  ursprungliga  skick,  de  öfriga  ha  fått 

ny  inredning.  Flera  af  de  hus,  hvilka 

ligga  vid  Strandgatan,  ha  bassiner  med 
ganska  friskt  vatten  i  källrarna,  och  Linné 

anmärker,  att  de  begagnas  såsom  fisk- 

dammar, der  gädda  trifves  dubbelt  län- 
gre än  aborre.  A  södra  sidan,  helt  nära 

intill  S:t  Nikolaus,  ligger  ett  boningshus 

af  huggen  och  tuktad  kalksten,  som  upp- 
stått under  medeltiden  och  länge  varit 

förfallet,  men  nyligen  blifvit  af  enkefru 
Carléu  »stilmessigtw  och  ändamålsenligt 

iståndsatt.  Medaljonger,  som  blifvit  väl 
inlagda  med  petrifikater,  utgöra  ovanliga 
och  intressanta  prydnader  i  rummens  djupa 

fönstersmygar;  ett  mindre  trähus  från  år 
1661  röjer  dåtidens  enkla,  men  äfven 

praktfulla  byggnadssätt;  ett  gammalt  re- 
sidenshus  från  1647  med  en  skylt,  hvarå 

finnas  initialbokstäfver,  betecknande  Got- 

lands förste  landshöfding  Achatius  Hans- 
son Ulfsparre  och  hans  fru,  har  nyligen 

blifvit  inköpt  af  en  bonde,  som  dera 

gjort  kostsamma  förändringar.  Residens- 
huset,  af  sten  i  stadens  södra  del,  två 

våningar  högt,  liknas  af  beskrifvareu  utaf 
Gotlands  konsthistoria  vid  en  båtsmans- 

kasern. Bland  nyare  byggnader  intager 
främsta  rummet  Elementarläroverkets  hus, 

gruiidlagdt  år  1855  och  invigdt  1859. 
Cellfängelset,  nära  hamnens  inlopp.  Den 

enda  ännu  qvarstående  kyrkan  är  Domkyr- 
kan eller  S:ta  Maria,  i  stadens  norra  del, 

uppförd  1190 — 1225  af  Liibeckare,  hon 
består  af  ett  aflåugfyrkautigt  långhus,  med 

8  pelare  i  två  rader,  och  är  fördelad  i  tre 

lika  stora  skepp  med  hvartdera  fem  kors- 
hvalf;  inre  bredden  utgör  70,  längden 

117^''2  ̂ ^^'^  ̂ ^^  fyrkantigt  torn  befinnes 
på  östra  sidan,  200  fot  högt,  och  mellan 
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cliorets  biida  sidoniurar  samt  sidoskep- 
pens östra  garvélniiirar  uppstå  smala  liörn- 

torij,  till  tiedra  hältteii  fvrkantiga,  till 
den  öfra  åttkantiga.  Byzantinsk,  iröthisk 
och  leiiaissancestil  äro  på  ett  sällsamt 
siitt  blandade  i  deuna  kyrka,  livais  inre 
reparerades  1817,  1866  och  18Gl,meri 
likväl  icke  moderniserades  (vidare  hän- 

visas till  jiCiotlands  Konsthistoria»  af  G. 

Brunius,  1  Del.  sid.  132—167).  Hon 
har  nytt  orj;;elverk  sedan  1836.  Aunu 
1862  var  kyrkan  omgifven  i  vester  och 
norr  af  de  vanliga  ringmurarna;  At  öster 
ligger  den  höga  och  tvärbranta  Klinten, 
h varifrån  en  stentrappa  med  86  steg 

nedgår  till  kyrkogärden.  Utom  Dom- 
kyrkan finnas  ruiner  af  följande:  HeJge- 

Ands-kyrkan,  ett  åttkantigt  skepp  med 
tvänne  afdelningar  öfver  hvarandra  och 

ett  aflångfyrkantigt  chor  i  öster:  helge- 
domen är  i  sig  synnerligen  märkvärdig 

och  uti  öitt  slag  den  enda  i  Nordens 
tre  riken;  förstördes  af  eldsvåda  1610. 

—  S:t  Lars,  som  bildar  ett  eget  slags 
korsform  med  kupoltorii  i  vester  samt 

fyrkantigt  chor  och  hästskoformigt  ur- 
språng i  öster,  anses  vara  mer  än  ett 

hälft  århundrade  äldre  än  S:la  Maria 

och  en  gemensara  helgedom  för  menig- 
heter  af  flera  olika  nationer;  har  äfven 
förr  hetat  S:t  Anna.  —  S:t  Catharina 
eller  S:t  Karin,  125  steg  i  söder  om 
den  förra,  består  af  ett  aflångfyrkantigt 

långhus  och  fyrkantigt  chor  med  trefal- 
dig altarvägg  i  öster,  med  2:ne  kapell 

vid  vestra  och  södra  sidorna,  är  ur- 

sprungligen uppförd  i'  ren  rundbågsstil, 
anses  tillkommit  1233  kort  efter  stif- 

tandet af  Fransiskaner-klostret,  hvilket 

hon  tillhört.  Kyrkan  har  väl  varit  an- 
senlig, men  i  högsta  grad  simpel;  fråga 

om  hennes  iståndsättande  för  tysk  guds- 
tjenst  uppstod  1731,  men  förföll;  å  sö- 

dra sidan  å  fordna  klostergården  finnes 
iippfördt  ett  litet  lusthus  med  omgifvandc 
blommor,  som  gör  ett  behagligt  afbrott 
mot  den  stora  ruinens  mosslupna  murar 

och  lossnade  bägstenar.  —  >'^:t  Nikolaus, 
som  varit  en  af  de  ansenligaste  och  den 

nordligaste  helgedom  i  \A'isby,  företer 
ett  treskeppigt  långhus  och  ett  fyrkan- 

tigt chor  med  tresluten  altarvägg;  tio 
pelare  i  två  rader  uppbära  långhusets 

takhvalf.  Kyrkan,  som  frarater  både  rund- 
och  spetsbågsstil,  härrör  från  olika  bygg- 

nadstider, troligen  raellan  åren  1220 — 
1243.  choret  kort  före  1400.  S:t  Olof, 
i  nordvestra  delen  af  staden.  Lar  haft 

ett  aflångfyrkantigt  torn  med  3  afdel- 
ningar och  ett  treskeppigt  långhus,  an- 

ses vara  uppförd  af  den  fromme  konun- 
gen Erik  Ejegod;  har  varit  t-n  socken- 

kyrka med  egen  kyrkoherde,  afbrändes 
1Ö09  af  Liibeckarne.  Norrut  linnes  nu 

till  stadens  ringmur  en  parkanläggning, 

kallad  botaniska  trädgården,  som  begag- 

nas för  brunnsdrickning.  -6':^  Gertrud;  — 
S:t  Klemens;  —  S:t  Brotten  eller  TVf- 

faldighetskjirkan;  ~~  >S:t  Peder  och  iSU 
Hans,  nedl)ruten  1740;  —  S:t  Göran, 
400  steg  från  nordreport,  anses  vara 
från  13:de  och  14:de  seklen.  Utom  dessa 

har  här  funnits  S.-t  Jakob,  iS:t  Michael, 
lii/ska  kyrkan,  Solberga  klosters  kyrka, 
med   flera. 

Staden  beboddes  år  1810  af  3,577 

och  1865  d.  1  Januari  af  6,040  invå- 
nare (6,200  enligt  pastors  uppgift),  som 

lefva  hufvudsakligen  af  handel,  hvilken 
bedrifves  af  omkring  123  handlande,  af 
fabriker  och  handtverkerier,  som  idkas 

af  124  —  (bland  artiklar  från  denna 

stad  vid  industri-expositionen  1866  för- 
tjenar  nämnas  ett  dubbelt  göthiskt  kyrk- 

fönster af  sandsten,  ett  vackert  parqufttt- 
golf  af  hvita  och  gröna  marmor-rutor 
samt  diverse  bordskifvor  af  Gotlands  kalk- 

sten, —  en  symaskin  (pris  160  rdr 
rmt).  Jordbruk  utgör  äfven  en  betydlig 
del  af  invånarnes  inkomstkälla,  med  ett 

jordområde  af  4,115  tunnl.,  23  kapp- 
land, och  fiske  bidrager  i  sin  mån  till 

deras  bergning.  Trädgårdsskötseln  drif- 
ves  med  förmån;  vinrankan  växer  på 

kall  jord,  äfven  finnas  valnöts-  och  mull- 
bärsträd. Staden  är  hufvudutskeppnings- 

ort  för  öns  produkter,  kalk,  spannmål 
och  trävaror,  skinn,  slipsten,  fårkött 
och  potates;  den  eger  69  fartyg  om 
1,984  läster  eller  1,718  nyläster  (1860: 

95  fartyg  om  3,151  läster),  utOm  ång- 
fartyg, som  underhålla  kommunikation 

med  Stockholm.  Hamnen  har  förr  varit 

duljbelt  större  än  nu;  i  sednarc  åre.n 

är  en  ansenlig  vågbrytare  anbrn>!i  åt 
vester,  hvarigenora  en  yttre  och  en  inre 

hamn  erhållits.  'i'ulluppbördcn  år  1863 
uppgick  till  60,700  rdr  rmt.  All  fasi 
egendom  är  taxerad  till  3,100,300  nii  ; 
i  bevillning  erlägger  staden  11,330  rdr; 
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hela  statsbidraget  uppgår  till  c-.a  34,000 
rdr  rmt. 

Wisby  har  hushållningssällskap,  stif- 
tadt  är  1800,  ett  rikets  ständers  låne- 

kontor, en  filialbank  öppnad  1859,  samt 
på  förslag  1860  en  hypotheksförening, 
en  sparbank  stiftad  1830,  deri  18G0 
fiuinos  2,662  delegare,  insättningarnes 

belopp  uppgå  till  40  ;i  .OO.OOO  rdr  år- 
ligen; iele(jrafhyrå  och  postkontor.  — 

1  ecklesiastikt  liänseende  utgör  staden 
med  norra  och  södra  landsförsamlingarne 

ett  prjebende-pastorat.  För  ungdomens 
undervisning  finnes  Höyre  Elementarläro- 
verh.  med  16  lärare  och  194  lärjungar 

(år  1864),  med  hvilket  gymnasiet,  inrät- 
tadt  1820,  är  förenadt  och  som  eger  ett 
bibliothek  af  något  öfver  5,000  volymer. 

Lankaster  och  folkskola;  Qxxnndervisnmgs- 
anstalt  för  Gotlands  national-bevärings 
behof  i  de  ämnen,  som  tillhöra  linie- 
ofiicersexamen  :  ett  ar  till  er  i -in format  i  ons- 
verk  samt,  sedan  1842,  en  navigations- 
sfcoZa,  hvarraed  är  förenad  en  förberedande 

skola  för  skeppsgossar  och  jungmän.  Dess- 
utom finnes  Fruntimmers-samfundets  skola, 

nu  mer  kallad  drottning  Desiderias  och 
förändrad  till  slöjdskola  för  flickor,  samt 

en  vexelundervisningsskola  för  bemed- 
lade föräldrars  barn.  Staden  eger  ett 

större  fattighus  och  uppgår  utgifterna  i 
och  för  fattigvård  i  medeltal  till  8,540 

rdr  rmt.  Räntan  af  ett  doneradt  kapi- 
tal pu  1,000  rdr  utdelas  årligen  i  jul- 

gåfvor.  För  sjukvården  finnas  kurhus, 
lasarett  och  hospital  för  sinnessjuka  med 
22  sängplatser  (år  1860),  ett  apothek. 
Ett  större  badhus  finnes  sedan  1857 

uppfördt  i  grannskapet  af  hamnen. 
Staden,  hörande  till  2:dra  klassens 

städer,  intager  nummer  9  vid  riksdagarne 
och  har  till  vapen,  liksom  provinsen,  ett 
lam  med  en  af  korsets  tecken  prydd 

fana.  Marknad  hålles  i  September.  Slut- 
ligen må  nämnas,  att  till  en  fortvarande 

hiigkorast  af  H.  Maj:t  enkedrottning  Jo- 
sefinas besök  i  Wisby  och  såsom  bevis 

på  underd.  tacksamhet  för  den  kungliga 
gåfvBQ  vid  samma  tillfälle  af  1,000  rdr 
till  den  gamla  stadens  försköning  medelst 

planteringar,  har  härvarande  planterings- 
gille öfver  en  källa  i  lustvandringsplat- 

sen  de  s.  k.  palissaderna  nu  lagt  en 
minnessten.  Denna  består  af  en  vacker 

kalkstenshäll,    i    form  af    en   omkring  2 
VII. 
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aln^r  lång  och  IV2  aln  '^r^d  långkupig 
sköld,  som  är  genomhuggen  af  ett  1 
aln  långt  och  midtpå  8  tum  bredt  J 
med  kunglig  krona  öfver,  samt  uti  hvars 
förkortningspunkt  är  fästad  kedjan  för 
en  vattenskål;  underst  är  aribragt  årtalet 

1861. 
Wisby  landsförsamling,  omgifver  sta- 
den Wisby,  och  hör  dess  norra  del.  2^'^ 

mtl  skatte  på  2,227  tid,  hvaraf  341 
åker  och  230  äng,  till  Gotlands  Norra 
fögderi,  och  dess  södra  del  med  2% 
mtl  krono  på  1,243  tid,  hvaraf  272 
åker  och  210  äng,  till  Södra  fögderiet; 
staden  och  dess  egor  upptaga  4.116 
tid.  hela  egovidden  är  alltså  7.586  tid. 
Sjelfva  landsförsamlingen  utgjordes  år 
1865  af  233  personer,  som  lefva  af 

jordbruk  till  hufvud näring,  med  ladu- 
gårdsskötsel, britnvinsbränning,  kalkbrän- 

ning, fiske  och  trädgårdsskötsel,  det  sed- 
nare  drifvet  med  stor  omsorg,  till  binäring. 

Af  verk  finnas  2  qvarnar,  hvaraf  den 
ena  ora  5  par  stenar  samt  oljeqvarn  vid 
Kopparsvik.  I  hufvudsaklig  rigtniug  som 
sjöstranden  går  en  bergssträckning,  och 
några  hundra  alnar  från  densamma  höjer 
marken  sig  pä  sina  ställen  frän  80  till 
100  fot  öfver  hafsytan,  bildar  seder- 

mera en  jemn  yta.  Närmast  sjösidan 

och  omkring  ̂ ,\  mil  n.  o.,  öster,  söder 
och  s.  v.  om  staden  är  trakten  totalt 

skoglös,  eljest  växa  här  kastanje,  lind- 
alm,  lönn,  ask  och  oxel  ra.  ra.,  äfven- 
sora  allehanda  slags  fruktträd,  t.  o.  ra. 

vinrankan,  mullbärs-  och  valnötsträd  inom 
sjelfva  stadsmuren.  Medeltemperaturen 
antages  till  +  7,r.2  eller  lika  med  den 
för  Lund  och  Göteborg,  som  ligger  34 

fot  lägre  öfver  hafvet.  Jordmånen  mel- 
lan yttersta  bergsträckningen  och  sjön 

består  af  grof  sand  och  klappersten  eller 

s.  k.  strandrör,  i  norra  landsförsamlin- 
gen mest  af  ler  och  sandblandad  mylla 

på  örbotten,  här  och  der  obetydligt  ler- 
blandad,  i  södra  för  det  mesta  af  mager 

grof  sand,  stundom  med  någon  lerbland- 
ning.  Utmarken  utgöres  hufvudsakligen 
af  hällmark,  med  en  och  annan  örkulle. 

All  odlingsbar  raark  anses  vara  uppta- 
gen. Brukningssättet  är  i  allmänhet  det 

s.  k.  4-sädet;  i  sednare  åren  jemväl 

tredingsbruket  liksom  cirkulations-  och 
vexelbruk.  Allmännast  sås  råg,  dernäst 

korn    och    hvete.     Sedan   1854  är  stats- 
49 
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anslag  beviljadt  for  humleodliuorens  be- 
främjande, och  har  odlingen  deraf  bedrifvits 

i  större  skala.  Hela  fastighetsvärdet  upp- 
togs i  18C3  års  bevillning  till  201,300 

rdr  rmt,  hvaraf  25,000  rdr  för  Wester- 
grans  kronoholme.  Fattigafgiften  erlades 
1850  med  blott  6  rdr  i  norra,  då  den 
utgick  i  södra  med  ISV^  rdr  pr  mtl. 

Af  jordtorpare  finnas  1 1,  inga  båtsinans- 
torp  och  endast  5  backstugor.  .  Inom 
församlingen  finnas  2:ne  byar.  Stora  och 

Lilla  Hästiui^,  li vardera  at  1^/g  mantal, 

och  hvaraf  '',,5  i  Stora  och  J|  mtl  i 
Lilla  utgöra  största  gården,  samt  Slogs- 
hohii,  en  lägenhet.  I  Stora  Hästnäs 
märkes  en  åldrig  och  ansenlig  byggnad, 

beskrifven  af  prof.  C.  G.  Rrunius  i  Got- 
lands konst-anteckningar.  1  del.,  sid. 

330—332.  Wisborgs  kungsladugård  lig- 
ger i  Södra  församlingen. 
Wisby  län  —  Se  Gotland.     Några 

zifferuppgifter    af    sednare    data,    än    de 
under    nämnda    art.    uppgifna,  må  dock 
här    tilläggas.     Hemmantalet    uppgafs  i 
1863  års  mantalsläiigd  till   1,031J^  mtl 
skatte,  66^4  mtl  krono,  uppskattade  till 
c:a  26,900,000  rdr,    lägenheter  och  all- 

männa byggnader  till  c-.a  4,000,000  rdr. 
Bevillningsafgiften   uppgår  till  c-.a  31,190 
rdr  rmt;  folkmängden  den   1   Jan.  1865 

var  53,165.  —  Odlad  jord   uppgifves  till 
66,439    tid    eller    10,.nr5  proc.;    naturlig 

äng   101,392  tid   eller    15,s9i    proc.;    af- 
rösningsjord  och  impedimenter  470,215 
tid  eller  73,ö%   proc.     Summa    638,046 

tid   eller   100,i»o  proc.  Bland  afrösnings- 
jorden  uppgifves  dock  en  högst  betydlig 
areal  odlingsbar  mark  finnas,  så  att  för- 

hållandet mellan   in-  och  utegor  antages 
inom  få  år  blifva  helt  annat  än  det  här 

uppstälda.      Antalet    sjelfständiga    hem- 
mansbruk   är    relativt    större    här   än    i 

Westerås  län,    med  ett  dubbelt  så  stort 

hemmantal.      Hvad    brukningssättet    be- 
träffar,   är    vexelbruket    allmännast.     Af 

36.131   t:rs  utsäde  ha  .skördats  191,632 

t:r.     63  proc.  af  all    skördad    spannmål 
utgöres  af  hvete  och   råg.  Af  rotfrukter,    • 
utom    potates,    ha    erhållits    22,908  t:r.    : 
Antalet  af  hästar  beräknas    till   12,458;    I 

af  större  husdjur   beräknas   10, 179  sf.  pä    I 
hvarje  hemmansbruk.  Ai  får  funnos  (in-   ; 
beräknadt  getter)  52,000  eller  12,72opå   ! 

hvarje  heramansbruk.     Då    spannraålsät-    I 
gången  beräknas  till    117,462..'.  i-.r.  blif-    I 

ver  en  återstod    till   export  af  62,425,.-. 
tunnor. 

"Wisby  stift,  det  12:te  i  ordningen, 
utgöres  af  ön  Gotland,  jemte  Fårön  och 
andra  närliggande  öar,  indelas  i  Norra. 
Medel-  och  Södra  kontraktet,  med  44 

pastorat,  innefattande  TYisby  stadsförsam- 
ling och  92  landtsocknar  (se  tab.  under 

art.  Gotland).  Folkmängden  utgjoi"de  vid 
1865  års  slut  53,165.  I  stiftet  finnes 
ett  Högre  elementar-läroverk  i  Wisby,  en 

högre  folkskola,  inrättad  1865  å  Klinte- 
hamn. För  folkundervisningenär  stiftet  för 

öfrigt  indeladt  i  73  skoldistrikter  med  91 
ordentligen  organiserade  skolor,  hvaraf 
73  fasta  (år  1850:  66),  2  flyttande  samt 
15  s.  k.  småskolor,  hvarförutom  finnas 

22  enskilda  skolor.  Planteringslaud  fin- 
nas till  54  skolor,  livaraf  dock  ännu 

endast  28  för  undervisning  åt  skolbar- 
nen. Antalet  af  i  skolåldern  varande 

barn  u|)pgick  år  1865  till  6,971,  deraf 

697  åtnjuta  undervisning  i  hemmet.  — 
Sockenbibliothek  finnas  inom  18  pastorat. 
—  Under  katholska  tiden  hörde  Gotland 

under  Linköpings  biskopsstift,  till  och 
med  under  de  perioder,  då  ön  lydde 
under  Danmark.  Straxt  efter  freden  i 

Stettin  förordnade  konung  Fredrik  II  i 

Danmark  (år  1571)  en  af  sina  hofpre- 
dikanter,  magister  Thorerus  Nicolai,  till 

superintendent  i  Wisby.  ]\Ien  kort  der- 
efter  lät  guvernören  på  konungens  be- 

fallning förrätta  nytt  val,  som  enhälligt 
föll  på  sockenpresten  Mauritius  Christiani 
Loetus,  en  lärd  och  gudfruktig  man,  hvil- 
ken  genast  af  konungen  utnämndes  och 
sålunda  blef  den  förste  biskopen  i  Wisby 

stift.  Efter  reformationen  har  här  fun- 
nits 7  biskopar. 

Wisingsborg  och  Wisingsö  äro  två 
af  vårt  lands  mest  romantiskt  klingande 
namn,  som  väl  framkalla  många  minnen 
från  den  mångbesjungna  ridderliga  fastän 
råa  medeltiden,  men  som  framförallt  äro 
så  innerligt  förbundna  med  hågkomsterna 

från  vår  egentliga  riddaretid,  den  sven- 
ska adelns  gyllne  ålder,  att  man  ovilkor- 

ligt  måste  känna  sig  tilltalad  af  det  ve- 
modiga .«pråk,  som  talar  om  all  mensk- 

1ig  storhets  förgänglighet  ur  ruinerna  af 
den  forna  lierrligheten.  Samma  slägt, 
den  Braheska,  som  gjort  den  lilla  ön  i 
Öresund  på  sin  tid  så  ryktbar,  som  först 

gjorde    namnen   Hven    och  L^ranienborg 
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kända,  har  också  skniikt  W  isiiigsborg 
och  Wisin{,'sö  deras  märkvärdighet.  Bagge 
de  små  öarue  sköljas  äuiiu  som  då  af 
Sundets  och  Wetterns  böljor,  men  de 
stolta  ininnesvärdarne  af  mensklig  makt 
och   snille  äro  snart  endast  en  saga. 

En  af  de  mäktigaste  raedlemmarue 
af  16:de  århundradets  aristokrati,  Pe- 

der Joachimsson  Brahe,  var  stamfadern 
för  den  i  vtir  historia  ofta  omtalade 

slägt,  som  på  denna  riddareborg  länge 
herrskade  med  en  makt,  som  ofta  var 

större  än  konungens,  likasom  dess  ly- 
sande hof  mindre  häntydde  på  under- 

såtar än  sjelfständiga  furstar,  hvilket 
dessa  herrar  i  sjelfva  verket  också  voro. 
Riksdrotset  Peder  Joachirasson  var  en  af 

Erik  XIV-.s  nära  anförvandter,  och  ingen 
kunde  således  vara  närmare  att  komma 

i  åtnjutande  af  den  kungliga  nåden,  när 
denne  skyndade  att  göra  sitt  hof  lika 
lysande  som  drottning  Elisabeths  och 
derföre  oragaf  sig  med  dignitärer  och 
värdigheter  motsvarande  de  engelska, 
grefvar  och  baroner.  Peder  Joachimsson 
blef  den  förste  grefve  Brahe,  och  då 
dessa  myndiga  män,  allt  efter  engelskt 
mönster,  förlänades  med  länderier,  erhöll 
också  han  genom  donationsbref  af  den 
20  Mars  1562  Wisingsö  med  undantag 
af  fyra  gårdar,  som  voro  konungens  arf 
och  eget,  »till  sitt  grefveskaps  underhåll». 
Tre  år  sednare  följde  kronoheramanen 
efter  »till  grefveskapets  förbättring».  Grefve 
Peder  afhyste  nu  tre  byar.  Husby,  Wallby 
och  Strö,  omfattande  5  mtl  och  en  ego- 

rymd af  1,120V2  tid  bördig  jord,  och 

började  der  bj'gga  sitt  herresäte  på  östra 
stranden  af  ön.  Slottet  tillfogs  i  stor 
skala;  grefve  Peder  hann  ej  att  uppföra 
mer  än  vestra  flygeln,  ehuru  han  af  kon. 
Erik  erhållit  tillåtelse  att  hemta  huggen 
sten  ifrån  Alvastra  öfvergifua  kloster. 
Grefve  Peder  dog  år  1590,  efter  att  af 
kon.  Johan  III  hafva  till  sitt  grefskaps 

förbättring  erhållit  Grenna  socken  i  Små- 
land, sex  socknar,  en  sätesgård  och  åt- 

skilliga rättarelag  af  Gudhems  kloster- 
gods i  Westergötland.  Hans  äldsta  son, 

Erik,  gift  med  Elisabeth,  prinsessa  af 
Braunschweig-Liineburg,  efterträdde  ho- 

nom, men  flyttade  till  Polen  och  lem- 
nade  grefskapet  till  sin  broder  Magnus, 
som  uppbyggde  Wisingsborgs  slotts  södra 
del  jemte  slottskyrkan  och  dog  1633.  Hans 

efte<|trädarc  var  hans  syssliug,  den  ryktbare 
iirefvc  Pehr  Abrahamsson  Brahe  d.  y. 

Han  var  en  redlig  man,  mot  sina  under- 
hafvande  en  god  herre  och  använde  be- 

tydliga omkostnader  påföri)ättrini:arinom 
sitt  grcfskap.  Han  fulländade  slottsbygg- 

naden genom  att  uppföra  östra  och  norra 
flyglarna  och  oragaf  densamma  slutligen 
1G57  med  vallar  och  murar,  då  slottet 

var  vida  bekant  såsom  ett  af  de  sköna- 
ste i  riket.  Ett  stort  bibliothck  och  en 

dyrbar    rustkanimare    ra.    ra.    inrättades. 
1  den  vestra  flygeln,  den  äldsta,  var  två 
våningar;  i  den  nedre  en  stor  borgsal 
och  9  kamrar,  i  den  öfre  2  salar  och 
13  kamrar;  vid  ena  ändan  2  torn,  täckta 

med  koppar.     Södra   flygeln  hade  äfven 
2  våningar,  i  den  nedra  1  sal  och  5 
kamrar,  i  den  öfra  1  sal  och  4  kamrar, 

hvarjemte  här  funnos  6  källare,  2  andra 
hvalf,  2  tyghus  och  deröfver  en  altan, 
täckt  med  jernplåt.  Genom  denna  flygel 
ledde  stora  inkörshvalfvet  från  landsidan. 

Den  östra  flygeln  var  3  våningar  hög, 

hade  porthvalf  mot  sjösidan,  i  nedra  vå- 
ningen kök,  kökskamrar  och  5  rum,  i 

andra  våningen  1  sal  och  9  rum  samt 
i  den  öfversta  1  sal  och  8  kamrar,  åt 

sjösidan  voro  uppförda  1  större  och  2 
mindre  altaner,  täckta  med  jernplåt  och 

koppar.  Den  norra  flygeln,  i  två  vånin- 
gar, hade  endast  6  boningsrum;  återsto- 
den upptogs  af  rustkammare  och  nöd- 

vändiga förvaringsrum.  Vid  sjöporten 
var  ett  hvalf  med  torn  ;  vid  inkörsporten 
ett  dylikt  och  på  hvardera  sidan  om 
detta  ett  fångtorn.  Slottets  fyra  torn 
voro  täckta  med  jernplåt  och  spirornas 

knoppar  förgylda  med  dukatguld.  Rike- 
domen och  prakten  inomhus  motsvarade 

naturligtvis  det  yttre.  Efter  tidens  sed 
var  en  Christusbild,  huggen  i  sten,  rest 

pä  yttre  borggården  med  gloria  kring 
hufvudet  och  spira  i  handen ;  spira  och 

gloria  af  koppar,  förgyld  med  dukatguld. 
Vid  slottsporten  voro  två  örnar  och  två 
svauor  af  koppar  uppsatta  på  stolpar. 
Eget  nog  hade  man  uppställt  en  dylik 

örn  på  södra  udden  af  Wisingsö,  lika- 
som en  svan  på  den  norra  samt  en  hatt 

midt  på  landet.  Slottet  omgafs,  såsom 
sagdt  är,  af  vallar  och  grafvar;  torn  och 
vallar  bestyckade  med  kanoner.  Det  hela 
utgjorde  en  fyrkant  med  380  fots  sida 
i  vester,    340  fot  i  norr  och  söder  och 
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470  fot  i   öster.     Grefve    Pehr    började 

äfven  bygga  en   hamu  med  en  stor  slotts- 
brygga, ä   hvars  yttersta  liöru  uppfördes 

2:ne  kruttoru.    Förutnämnda  hamn,  som 
bibehållit  sig  till  seduare  tider  och  varit   ; 

af  stor  nytta,   blef  dock  genom  kajumar-   | 
koUegii    beslut    af  den   30   April  1800   ! 
såld  för  en  obetydlig    summa    och    den   j 
med  otroliga  besvär  och   kostnader  upp-   j 
förda    brygga,    som  i    halft-annat    sekel    i 
räddat  lif  och  last  för  mäugeu  i  sjönöd    j 
kämpande    öbo,     blef    bortförd,    men  de    ; 
under  vattnet  liggande  grundstockar,  som    ; 
qvarlemuades,  ha  tjenat  till  grund  för  en 
i  seduare  tider  uppförd  mindre  lastbrygga,    j 
Deu   höggrefliga  herrens  lifvakt  bestod  af  | 
hela   Wisiugsö   manliga    befolkning,  som 
derlor    exercerades    och    paraderade    för 
förnäma  främmande.     (Se  härom  vidare 

Fryxells   historia,   14  del.,  sid.   26).    Ut- 
om kring  slottet    fuunos  fyra  trädgårdar, 

i  hvilka  år   1681   voro    2,046  fruktträd, 
som    sköttes   af  3  trädgårdsmästare  och 
12  drängar;    på    den    yttre    borggården 
fanns    äfven    en  särskild  liten  trädgård. 

—  Utanför    vallen    och    grafven  funnos 
naturligtvis  flera  andra  byggnader. 

Grefve    Pehr    förstod  också  att  sörja 
för  sitt  grefskaps    «förbättrande«    genom 
utvidgning,    och   hans  önskningar  mötte 
framgång,   ty  han   bestrålades  rikligen  af 
den    kungliga    nådens     sol.      Drottning 
Christina    sparade    ej    statens    egendom, 
och  det  dröjde  ej   mera  än  två  år  sedan 
hon  sjelf  fattat    regeringstömmarne  förr 
än    grefve    Pehr    kuude    räkna   till    sitt 

grefskap  o02'/i.j  (307%)  mtl  i  Småland 
(se  art.  Adelöfs  s:n),   hvaribland   2  slott, 

2  gäll,   2  socknar  och  en  mängd  rättare- 
lag  af  kyrkogods,   217   mtl  i  VVestergöt- 

-      .  land    9Si  mtl  i  Östergötland,    pautegods 
på    Oroust    ouiir    rt.  Tjörn   till   30,000  rdrs 
värde,   samt  dessu  mentom,    år  1647,  i  Fin- 

land,   der    han    var, ad      guvernör,  713  hela 
hemman,  de  flesta    S-mikekänkta  af  drottnin- 

gen.    Härtill   kommo  ̂   ha  .ytterligare  i  Små- 
land genom  köp  år  16t    sköiO:   27%  mänt., 

geuom  gåfva  af  en  hrLarfig.  utzenfelt  1  mtl, 

genom   köp   1665:    15','.^  '•ållit.entl  och   12Vo 
mtl  förpantningägods.  Hans^ag    ̂   modesti  för- 

bjöd   honom    dock    att  motas;   ]Ua"-a  den  af 

haas    alltför   frikostiga  drottnfär  1'ino-  jemväl 
erbjudna  hertigtiteln.  Som  vi  tgllerie,  sträckte 
grefskapet  sig  till   tre   laiidjka{  gpan   och   har 
man   velat  se  spår    af  de  tren!g2..'-.  le   befolk- 

ningarnas olika  lynnen  i  de  svar,  som 

gåfvos  en  främling,  hvilken  gästade  Wi- 
singsborg  under  en  jul.  Inkommen  i 
första  salen,  frågade  han :  hvarifrån  aren 
I,  godt  folk?  Vi  äro  Östgötar,  Gudi 
vare  loff!  svarade  med  sjelfiTörnöjd  upp- 

syn en  frodig  bonde.  På  samma  fråga 
i  andra  stugan  erhölls  svaret  på  den 
klagande  småländska  munarten:  Vi  äro 
Sraauländningar,  Gud  bärom  oss!  I  tredje 
stugan  erhölls  på  samma  fråga  svaret  i 
en  hvass  och  snäsande  ton:  Vi  äro  Vest- 

götar,  vill  du  vejtat!  —  Bland  de  många 
inrättningar  och  anläggningar  denne  mäk- 

tige man  vidtog  äro  flera,  som  burit 
frukter  till  de  sednaste  tider.  Hans  för- 

sta göroraål  var  utfärdandet  af  en  stadga 
om  grefskapets  styrelse  och  förvaltning, 
ett  slags  grundlag,  högst  märklig,  men 
för  vidlyftig  att  här  göra  reda  för.  På 

Wisingsborg  hade  grefven  ett  eget  bok- 
tryckeri, hvarföre  pappersbruk  anlades  i 

Eöttle  ström  under  Westanå.  Frän  detta 

tryckeri  hafva  några  märkliga  skrifter 
utgått,  hvilka  numera  höra  till  svenska 
litteraturens  rariteter.  För  att  äfven  hafva 

en  köpstad  inom  sitt  område,  anlade 
han  Grenna  midt  emot  Wisingsö  på  fasta 
landet  år  1652,  h varom  vidare  berättas 

på  sitt  ställe.  Tre  år  efter  sitt  tillträde 
till  »regeringen»,  som  det  verkligen  heter 
i  den  tidens  handlingar,  grundade  grefve 
Pehr  skolan  på  AVisingsö,  hvilken  tio  år 
sednare  utvidgades  till  gymnasium  och 
begåfvades  med  16  hemman  i  Småland; 
några  år  sednare  tillkommo  6  hemman 

i  Westergötland  och  1  '/•>  i  Småland.  En 
ytterligare  tillökning  vanns  sedermera 
derigenom,  att  grefvens  hauptraan,  Julius 
Lantzenfelt,  som  genom  sin  herres  nåd 
vunnit  rikedom  och  adelskap,  af  sina 

jordagods  stiftade  ett  fideikommiss,  som 
vid  ättens  utgång  skulle  tillfalla  skolan, 
och  då  detta  snart  inträflfade,  egde  skolan 

42 V4  hemman,  deribland  6  mtl  säteri. 
Skollärare  voro  rektor,  kourektor,  kol- 

lega, orgelnist,  violinist  och  basunist,  så 
att  musiken  var  rätt  väl  tillgodosedd. 
Skolan  fortgick  sedan  länge,  oberoende 
af  grefskapets  tillintetgörelse.  Är  1672 
blef  hon  en  kunglig  trivialskola  med 

gymnasium,  det  sednare  med  lokal  i  det 

af  grefve  Pehr  uppförda  tingshuset,  sko- 
lan i  den  gamla  kyrkan,  som  härtill  in- 

reddes.    Till    de    förra    lärarne    kommo 
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två  lektorer.  Så  gick  det  till  1811,  dä 

konsistorium  i  Wexiö  lyckades  förmä  re- 
gerande kronprinsen  Carl  Johan  att  un- 

derteckna skolans  dödsdom  den  4  Sept., 
hvarigenora  de  rika  donationerna  delades 
mellan  Wexiö  och  Jönköpings  skolor, 

bibliotheket  flyttades  till  Wexiö  och  en- 
dast ett  hemman  lemnades  qvar,  hvaraf 

räntan,  nu  150  rdr,  utgår  till  en  folk- 
skollärare på  ön,  ehuru  grefve  Pehrs  do- 

iiationsbref  stadgar,  att  om  skolan  rub- 
bades, alla  dess  hemman  skulle  återgå 

till  slägten. 
Grefve  Pehr  dog  1680,  efterlemnandc 

en  dotter,  gift  med  pfalzgrefven  vid  Rhen, 
hertig  Adolf  Johan,  hvarföre  grefskapet 
ärfdes  af  brorsonen,  grefve  Nils  Brahe, 
som  derjemte  genom  testamente  erhöll 

hela  deu  öfriga  egendomen.  Detta  testa- 
mente, som  äfven  innehöll  många  andra 

bestämmelser,  stadfästades  högtidligen  af 

konungen  år  1674  —  sju  år  sednare 
reducerades  grefskapet.  Efter  reduktionen 

ingiugo  den  siste  aflidne  grefvens  sterb- 
husdelegare  till  konungen  med  anhållan 

om  ersättning  för  slott,  vallar,  qvarlem- 
nade  ammunitions-  och  inventariepersed- 
Jar  ra.  m.,  värderadt  till  151,817  daler 

16  öre  8^/5  pgr,  en  fordran,  som  till 
största  delen  blef  godkänd.  Grefve  Nils 

fick  väl  nedstiga  från  sin  mäktiga  små- 
furstethron,  men  han  hade  lyckligtvis 
nog  qvar  för  sitt  behof,  och  synes  efter 
katastrofen  hafva  lefvat  och  dött  på 
Ostauå.  Det  reducerade  slottet  fick  stå 

och  förfalla  någon  tid  bortåt,  tills  kro- 
nan derstädes  inrymde  en  hop  ryska 

krigsfångar.  Genom  dessas  vårdslöshet 
eller  illvilja  utbröt  julaftonen  1718  en 

vådeld,  som  efter  några  timmar  förvand- 
lade deu  förr  så  herrliga  grefveborgen 

till  en  ruin.  Norra  delen  uedbröts  på 
1700-talet  att  användas  till  staket  och 
portpelare  kring  mangården,  äfven  lärer 
mycken  huggen  sten  blifvit  bortförd  åt 
Grenna  och  Jönköping.  Af  Wisingsborgs 
ruiner  stå  ännu  södra  flygelns  murar  och 
gaflar  samt  någon  del  af  östra  flygelus 

yttervägg  qvar.  Den  fullkomliga  rase- 
ringen hindrades  derigenom,  att  då  slot- 

tets qvarlemningar,  genom  kougl.  kam- 
mar-kollegium blifvit  utbjudna  till  för- 

säljning med  vilkor  att  slottsplanen  skulle 
jemnas  med  marken,  var  bonden,  hvilken 
stadnade  vid  högsta  anbudet,  8  rdr  16  sk.. 

oförmögen  att  uppfylla  auktionsvilkoren. 
Slottets  fordna  utseende  tinnes  aftecknadt 

i  Dahlbergs  verk:  Suecia  autiqua  et  bodi- 
erna. —  Den  efter  herresätet  uppkallade 

kungsgården  utarrenderades  till  enskilda 
personer,  af  hvilka  fältmarskalken,  grefve 

G.  A.  Meijerfelt  uppförde  nuvarande  två- 
våningshuset  med  två  flyglar  af  trä.  Ar 
1832  slutades  arrendet,  och  egorna  för- 

vandlades till  ekplanteringsfält. 

Den  nu  s.  k.  kungsladugården  Wi- 

singsborg  består  af  5'/._,  mtl  krouo  Wi- 
singsö  kronopark,  samt  underl.  inköpta 

3^/, 8  mtl.  5  st.  trädgårdar  och  i-n  ut- 
jord,  alltsammans  taxeradt  till  130,100 
rdr  rmt.  Arealen  ar  6,290  qvadratref. 
Häraf  hafva  blifvit  successive  med  ekar 

planterade  åren  1831 — 55:  3,301,  och 
åren  1856 — 60:  635  qvadratref;  sednare 
uppgifter  saknas.  Kronoparken,  1,733 
qvadratref,  är  beväxt  med  äldre  och 

yngre  tallskog  och  indelad  i  trakthugg- 
ning på  140-årigt  omdref.  För  mullbärs- 

plantering användes  2  qvadratref  före 
1856  och  4  d:o  åren  1856 — 60;  antalet 
plantor  var  sistnämnda  år  omkr.  1,500 
stycken.  Hela  den  öfriga  jorden  utgör 
torplägenheter,  förpantningsjord  från  de 

inköpta  hemmanen,  löningsjord  åt  tjenste- 
personalen,  plantskolor,  trädgårdar  o.  s.  v. 

Den  i  kronoparken  årligen  fallande  af- 
verkningen  beräknas  till  122  famnar  å 
100  kubikfot.  I  ekplanteriugen  förekom 
ännu  1860  ingen  regulier  afverkuing. 
På  omkring  500  qvadratrefvar  ligger 
skifferberget  högt  med  grund  betäckning, 
så  att  ekarnes  växtlighet  der  är  mindre 
god,  men  för  öfrigt  synes  densamma 
lyckas  rätt  väl.  Ekplantornas  täthet  är 
högst  olika;  på  äldre  bestånd  endast 
100  stammar  på  qvadratref,  dä  deremot 
de  yngre  plantorna  efter  s.  k.  bredsådd 
torde  uppgå  till  5  ä  6,000  på  samma 

rymd.  Tjenstepersonaleu  utgöres  af  en  för- 
valtare, två  kronojägare,  en  planterings-  och 

en  stalldräng,  två  grindvaktare  och  en  före- 
ståndarinna för  silkesodlingen,  anställd  af 

sällskapet  för  inhemsk  silkesodling. 

"WisingSÖ,  den  märkligaste  af  Göta 
rikes  öar,  antingen  dess  minnen  förlora  sig 

i  sagans  dunkel  eller  upplysas  af  histo- 
riens fackla,  såsom  stammen  för  det  seder- 
mera så  vidsträckta  Braheska  grefskapet, 

är  belägen  i  sjön  Wettern,  midt  för  staden 
Grenna,  på  12,000  alnars  afstånd  å  östra, 
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samt  raidt  för  Nykyrke-  och  Svede  ud- 
dar på  10,147  alnar  åt  vester,  bildar 

en  socken  af  Wiste  härad  och  Jönköpings 

län,  belägen  mellan  58"  1 — 7'  nordlig 
latitud  och  4"  vestlig  longitud  från  Stock- 

holms observatoriura,  ungefär  3'/o  mil 
från  Jönköpings  stad.  Wisingsö  intager 

på  en  längd  af  !'/.{  mil  och  ̂ /^  mils 
bredd  en  vidd  af  4,900  tid,  som  dock 

ill  ligen  förminskas  genom  sjöns  utskär- 
ningar af  stränderna,  livilket  äfven  synes 

bekräftas  af  de  här  öfverallt  befintliga 
rullstenar  i  jordytan  och  som  i  norra 

deli'ii,  der  skifferberget,  hvarpå  hela  ön 
hvilar,  är  synligt,  ligga  ofvanuppå  den- 

samma. On  höjer  sig  också  obetydligt 
öfver  vattenytan,  med  största  höjden  på 
Kumla  bys  norra  gärde,  uppgående  knappt 
till  50  fot  öfver  strandbädden. 

Ett  märkvärdigt  bevis  på  vattnets 
tärande  kraft  är  en  vid  södra  udden 

liggande,  36  fot  hög,  lodrätt  i  sjön  stu- 
pande bergvägg,  som  för  åskådaren  fram- 

ställer en  vacker  anblick,  med  sina  många 
vinklar  och  vrår,  liknande  ett  ofantligt 
listverk.  En  författare  yttrar  härom : 
wGenora  lagrens  skiljaktiga  hårdhet  och 

mäktighet  hafva  vittringsmedlen  olika  in- 
trängt i  bergväggen,  naturligtvis  mera  på 

de  lösa  än  de  hårdare  ställena;  bärige- 
nora har  bergväggen  blifvit,  som  det  i 

snickarestil  heter,  holkäld.  Som  lagren 
luta  8  grader  mot  lodrätan  i  nordost, 

så  ligger  listverket  snedt  mot  bergväg- 
gens horisontallinie,  hvilket  i  icke  ringa 

mån  ökar  intrycket  hos  åskådaren.  Ge- 
nom vertikala  sprickor  bilda  sig  stundom 

fullkomligt  fristående  pelare,  lika  höga 

med  bergväggen,  hvilka  likaså  äro  hol- 
kälda  och  genom  den  sneda  ställningen, 
närmast  liknande  skrufgängor,  liksom  hade 
de  formats  i  en  svarfstol".  När  de  undre 

lagren  i  vattenbrynet  förvittrat,  samman- 
störtar pelaren,  och  sålunda  förmår  Wet- 

tern  äfven  besegra  bergen.  Enligt  de 
beräkningar  man  gjort,  förlorar  ön  på 

detta  sätt  årligen  2'/-^  tid.  Enda  stilla- 
stående vattnet  är  Erstakärret  nära  sjö- 

stranden. —  Längs  efter  ön  sträcker  sig 
i  norr  och  söder  en  ås  af  sand  och  grus, 

som  under  högåldern  anses  varit  begag- 
nad till  begrafningsplats  och  på  hvilken 

träffas  en  ytterst  mager  jordmån,  så  att 
vissa  sträckor  äro  fullkomligt  gagnlösa. 

Sand-    och    grusbildningen   sträcker   sig 

pä  begge  sluttningarne  uugefär  halfvägs 
till  sjön,  då  ueremot  det  nedersta  bältet 
består  af  lermylla  och  grusblandad  svart- 

mylla af  utomordentligt  god  beskaffenhet. 

Den  fruktbara  jordmånen  och  den  här- 
städes  rådande  vegetationen  har  gifvit  en 

författare  anledning  likna  ön  vid  en  näck- 
ros, som  vaggar  på  böljorna,  prunkande 

i  yppig  växtlighet,  hitfiyttad,  likom  ge- 
nom en  naturens  lek,  från  något  söderns 

hemland.  Till  detta  loford  har  väl  dock 

isynnerhet  bidragit  de  ädla  fruktträd,  som 
från  äldre  tider  här  blifvit  med  framgång 

uppdragna  och  hvarmed  bondgårdarne, 
ja  t.  o.  m.  backstugusittarens  låga  koja 

äro  omgifna,  alla  hafva  de  troligen  så- 
som späda  telningar  utgått  från  »grefve 

Pehrs»  plantskola  på  Wisingsl)org.  För 

öfrigt  saknas  skog  alldeles,  med  undan- 
tag af  kungsgårdens  kronoallmänning  på 

1,216  tid  10'/g  kpl.,  Wisingsö  kronopark 
på  228  tid,  som  numer  kan  anses  såsom 
mönster,  fordom  kallades  den  Wisings- 
borgs  djurgård,  en  enda  enskild  skogs- 

park finnes  värd  omnämnas  på  45  tid. 
Att  ön  alltid  saknat  skog,  synes  af  ett 
bref  af  kon.  Magnus  från  år  1286,  som 
gaf  inbyggarne  rätt  till  skogsafverkning 
och  mulbete  i  Westergötlands  allmännings- 
skogar.  Denna  rättighet,  bestämd  och 
utsträckt  genom  rfera  kongl.  bref,  raeu 
småningom  förlorad,  bestämdes  slutligen 

1837  och  1844  på  det  sätt,  att  skogs- 
styrelsen skall  hafva  hand  öfver  Sveamon 

i  Westergötland,  hålla  årlig  skogsauktion 
och  fördela  de  influtna  medlen  mellan 

öboerna.  Nyligen  (i  Sept.  1866)  har 
grosshandl.  O.  Dickson  genom  kontrakt 
förvärfvat  sig  jagträtten  å  öns  hemman, 
som  icke  tillhöra  kronan,  men  hans  an- 

sökan om  dylik  jagträtt  på  kronans  an- 
del af  ön  har  blifvit  afslagen;  afsigteu 

var  att  införa  på  ön  fasaner,  rapphöns 
och  annat  matnyttigt  vildt.  Längs  åsen 
går  landsvägen  från  norr  till  söder;  man 
räknade  för  några  år  sedan  på  densamma 

57  grindar  på  1  mils  längd!  —  Hem- 
mantalet är  64%  mantal,  hvaraf  39*V4 

skatte,  7V8  kungsladugård  med  underl. 
3  mtl  skolegodshemnian,  1  civilt,  2V4 

ecklesiastikt  boställe,  V4  f-  ''•  skogvaktare- 
boställe, 11%  krono;  alltså  eu  obetydlig 

jordryrad  till  hvarje  hemman.  Taxerings- 
värdet är  618,200  rdr  rmt.  Folkmäng- 

den år  1805:  782,  1850:  1,037,1860: 
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1,083  ocli  1865:  1,069,  deraf  103  bön- 

der pu  egna,  24  på  andras  och  34  back- 
stugor. Socknen  är  indelad  i  6  båts- 

mansrotar. 

Angående  folkets  lynne  och  karakters- 
drag  iTiä  nämnas  bruket,  att  hvarje  ärende 
till  staden  uträttas  af  ett  s.  k.  »båtalag», 
bestående  af  6  u  8  personer  på  en  båt 
om  10;\15  t:rs  last,  gemensamt:  fram- 

komna, får  man  ofta  se  dem  i  gåsmarsch 
helt  fredligt  genomtåga  stadsgatorna. 
Prestens  och  liinsmannens  påbtid  hällas 

i  mycken  helgd,  tilliifveutyrs  mindre  al" 
godvillighet  än  af  osjelfständighet.  I  af- 
seende  på  sedligheten  namnes  att  säng- 

lag före  äktenskapet  yppar  sig  vanligen 
vid  hvart  tionde.  Den  fordna  grå  vad- 

malsrocken är  numer  utbytt  mot  mörkblå 

klädesrock;  ofta  får  man  se  bonddrän- 
garne vandra  på  dagsverken  med  paraply  i 

handen.  Boningshusen,  vanligen  tvåvå- 
nings, äro  merändels  väl  inredda  och 

omsedda.  Af  vilda  djur  förekomma  nu 
mer  endast  harar,  dock  till  ringa  antal, 

men  rapphöns  i  mängd.  —  Hufvudnä- 
ringen  är  åkerbruk;  hvete  är  hufvudsädet 
å  bördigare  jordmån,  råg,  svarthafra, 
korn  och  ärter  å  den  magrare  och  lättare. 
Af  eu  och  annan  bonde  är  försök  gjordt 
raed  cirkulationsbruk,  men  i  öfrigt  skötes 
jordbruket  dels  i  trenne,  dels  i  fyra  gärden. 
Svarthafran,  uuder  namn  af  fäbohafran, 
håller  sig  i  högre  pris  än  annan  hafra 
i  orten.  Trädgårdsskötseln  bedrifves  här 

raed  större  omsorg  än  annorstädes.  Kyrko- 
herdens trädgårdsanläggningar  förtjena 

både  loford  och  efterföljd.  Af  ädla  frukt- 
träd äro  hvita  gyllen,  grefve  Pehrs  bord- 

äpplen, holländare,  svanhalspärou,  röd- 
päron,  sockerpäron  och  äkta  bigarauer 
de  vanligaste.  Valnötströd  finnas  äfven. 
Boskapsskötseln  befiunes  under  mindre 
gynnande  omständigheter.  Marknad  hålles 
här  i  Augusti.  Ek-  och  lärkträds-  samt 
mulll)är8planteringar  fortgå  alltsedan  år 
1831.     Fiske  är  enda  binäringen. 

Wisingsö  Mcken,  som  sedan  1670 

haft  Ölmsta  till  annex,  utgör  numer  en- 
samt ett  regalt  pastorat  af  2:a  klassen, 

inom  Wexiö  stift.  Kyrkan,  aflång,  rundad 
mot  öster,  med  kopparbeslaget  tak  och 
torn,  med  urverk,  är  påbörjad  af  grefve 
Magnus  Brahe,  \  1633  och  fulländad  af 
Pehr  Brahe  d.  y.  Till  sitt  yttre  modernt, 
påminner  detta  tempel  så  mycket  mera 
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omNforntiden  genom  sitt  inre.  De  spet- 
siga, i  hvitt  och  blått  målade  hvalfven, 

uppbäras  af  tjocka  åttkantiga  pelare,  öfver- 
allt,  liksom  väggarne.  behängda  med 
mörka,  i  svarta  ramar  infattade  taflor; 

längs  väggarne  posta  grofva  apostlabilder 
i  långa  rader,  alltsammans  iiästan  be- 

ständigt insvept  i  lialfdiinkel.  Främre 
hälften  af  kyrkans  södra  del  upptages  af 
den  hvälfda  Braheska  grafven,  som  höjer 
sig  4  fot  öfver  golfvet ;  på  frisen  af  dess 
framsida  stå  grefve  Pehrs  ocii  hans  gref- 
vinnas  bilder  i  hvit  marmor.  Altartaflan, 

i  upphöjdt  arbete,  framställer  uppstån- 
delsen och  är  ganska  väl  arbetad ;  några 

smärre  taflor  omgifva  densamma,  deri- 
bland  en,  föreställande  de  tre  vise  män- 

nen tillbedjande  Jesus,  synnerligen  ådra- 
ger sig  uppmärksamheten.  Ett  särdeles 

väl  arbetadt  krucifix  af  elfenben  på  al- 
tarbordet tros  vara  af  grefve  M.  Sten- 

bocks hand  under  hans  fångenskap  i  Dan- 
mark. En  ganska  dyrbar  ljuskrona  hän- 

ger främst  i  hvalfvet;  den  innehåller  468 
lod  silfver.  Åtskilliga  andra  silfverpjeser 
finnas  äfven,  enligt  uppgift  till  en  vigt 
af  638  lod,  förutom  en  mängd  smärre 

prydnader  med  ädla  stenar,  bilder,  reli- 
ker ra.  m,  hvilket  allt  gör  kyrkan  hardt 

nära  till  ett  museum.  Endast  taflornas 

antal  skall  gå  till  60  ä  70,  hvaraf  flera 
af  värde,  och  icke  få  framställande  icke 

bibliska  saker.  Predikstolen  är  ett  präk- 
tigt mosaikarbete.  Ar  1855  undergick 

kyrkan  reparation.  Af  kyrkoherdar  näm- 
nas Peter  Wirchnaeus,  t  1687,  Harald 

Almqvist  den  förste,  f  1711,  Benediktus 
Höök  1723,  Johannes  Almqvist,  i  1816. 
—  Sedan  den  af  grefve  Pehr  Brahe  d.  v. 
år  1636  inrättade  trivialskola,  hvartill 
åtskilliga  hemman  blifvit  donerade,  och 

det  i  förening  med  skolan  år  1693  in- 
rättade gymnasium  upphört  i  September 

1811,  hvarefter  de  donerade  hemmanen 

anslogos  till  förbättring  af  lärarnes  lö- 
ner vid  Jönköpings  skola  och  öfverseen- 

det  öfver  desamma  lemuades  åt  en  s.  k. 

skolegodsinspektor,  som  lyder  under  dom- 
kapitlet, inrättades  1832  en  skola  i  förra 

gymnasiihuset  under  namn  af  »grefve 
Pehr  Brahes  skola»,  och  anslogs  till  lä- 

rarens aflöning,  hvilken  befattning  för- 
enades med  komrainisterstjensten,  frälse- 

hemmanet Mörby  i  Östergötland;  skol- 
barnens antal  år  1861  var  164.  Socken- 
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bibliotliek  finnes.  I  afseende  på  fattig- 
vården är  socknen  indelad  i  6  rotar  och 

de  fattiga  i  .'^ne  klasser.  Ett  socken- 
magasin inrättades  1666  af  Pehr  Brahe 

d.  y.,  deri  inlades  3,000  t:r  spannmål, 
hvilka  testamenterades  till  öboerna,  att 
vid  behof  användas.  Afven  finnes  enskild 

brandstodsfÖrening,  hvari  de  flesta  hem- 
man äro  intressenter,  ett  sookenapothek 

under  organistens  vård  och  distribution. 
Provincial-läkaren  är  stationerad  i  Jön- 
köping. 

Fornmirmen.  Härpå  är  ön  rik.  "Vi vilja  här  endast  påpeka  de  märkligaste: 
lemningarne  efter  Näs  och  Borga  slott, 
hvars  Inggnader  nu  raer  äro  uppslukade 
af  vattnet:  rörande  förstnämnda  hänvisas 

till  dess  artikel.  Af  sistnä.unda  synes 
endast  en  stor  sten,  kallad  Borga  sten. 
öfver  vattenytan  900  fot  öfver  stranden, 

och  som  föregifves  legat  midt  på  borg- 
gården; den  utmärker  emellertid  hvar 

ruinerna  af  slottet  legat  gömda,  sanno- 
likt sedan  mer  än  tusen  år.  För  öfrigt 

gifva  de  här  många  befintliga  ättehögarne 
anledning  till  förmodan  att  stora  och 
märkvärdiga  strider  blifvit  utkämpade  på 

ön,  som  skall  erhållit  namn  af  det  forn- 
svenska  ordet  Wiser  (anförare),  alltså  be- 
tydamle  herresäte  eller  Wikingars  ö.  Med 
säkerhet  känner  man  af  historien  att 

konungar  vistats  och  dött  på  "Wisingsö. Bland  dem  nämnas  Carl  VIII  Sverkers- 
son, mördad  1168  af  sin  efterträdare 

Knut  Eriksson,  Erik  X,  död  1216,  Jo- 
han I,  död  1222;  Erik  XI,  död  1250, 

Birger  Jarl,  död  1260,  Magnus  Ladulås, 
död  1290  och  af  bönder  buren  härifrån 

till  Stockholm.  Häraf  synes,  att  Wisingsö 
för  dessa  tider  kan  betraktas  nästan  som 

rikets  andra  hufvudstad  —  måhända  en 

qvarlefva  från  den  tid  ön  utgjorde  huf- 
vudpunkten  for  det  gamla  riket  i  Nord- 
Småland.  —  I  kyrkan  finnas  3  runste- 

nar, hvaraf  en    med    inskriften:    tOort^r. 

QU&.  fls&utr.  t^air.  8Qtu.  &umf.  —  Jiutf)- 
fast.   fat^ir.  sin  .  .  .  oas  f)o  fa.  .  .  . 
Midt  på  stenen   fjri     .  . 

8.  ,  — .  —  Ett  par  sagor  af  äkta  forn- 
nordisk natiir  kunna  vi  ej  underlåta  att 

här  i  korthet  förtälja.  Den  ena  söker 
förklara  öns  uppkomst  och  namn  och 
berättar,  att  »jätten  i  Wista  kulle»  (en 
enslig,  afrundad  kulle  vid  stranden  af 
Wettem  i  Skärstads  socken)  och  hans 
hustru  voro  bjudna  till  bröllop  hos  jättarne 

i  Kinne  kulle  i  Westergötland.  På  sin 
resa  dit  måste  de  naturligtvis  på  vanligt 
jätteraanér  hoppa  öfver  Wettern.  Men 
»fru  Wistj>  råkade  redan  vid  bortresan 

vara  i  grossess,  och  vid  den  en  tid  sed- 
nare  företagna  hemresan  vågade  hon  ej 
språnget  öfver  sjön,  h varför  jätten  tog 

upp  en  torfva  i  Westergötland  och  ka- 
stade den  i  sjön,  sä  att  frun  med  lugn 

kunde  stiga  öfver  i  två  steg.  Penna 
torfva  blef  Wisingsö  och  derför  är  fiuld- 

kroken  i  "Westergötland,  der  torfvan  togs, 
så  låg  än  i  dag.  —  Den  andra  sagan 
lyder  så:  Konungarne  på  Xäs  slott  och 
Borga  slott  voro  oense,  och  derför  upp- 

manade den  förstnämnde  sin  vän  troll- 
karlen Gilbertel  i  Småland  att  skilja  ön 

i  två  delar  genom  en  graf.  Han  gräfde 
också  under  jorden  i  berget.  Kungen  pa 
Borga  upptäckte  förelaget  och  bad  Kettil 
Runske  i  Westergötland  hindra  företaget. 
Den  trollkunnige  Kettil  öppnade  med 
några  ord  jorden  straxt  norr  om  Kumla 

by,  der  Gilbertel  gräfde,  och,  såsom  den- 
nes läromästare,  befallde  honom  upphöra. 

Då  han  ej  åtlyddes  kastade  han  sin  med 

trollrunor  ristade  staf  ned  på  den  gräf- 
vande,  som  fattade  den  med  bägge  hän- 

derna för  att  afvärja  slaget,  men  händerna 
fastnade  och  kunde  ej  lösas.  Kettil  rådde 
honom  afbryta  stafven  med  fötterna,  men 
dessa  fastnade  också ;  likaså  tänderna  när 
han  ville  bita  sig  lös.  Nu  kastade  Kettil 
till  honom  en  kohud  med  orden: 

Af  denna  får  du  plocka  ett  här 
Hvarje  hundrade  år. 
Och  då  du  hunnit  afplocka  den, 
Får  du  börja  att  gräfva  igen. 

Den  öppning  som  Kettil  åstadkom  visas 
ännu.  Den  är  en  sumpig  fördjupning 
och  kallas  Gil bertels  håla.  Afven  på  ett 
annat  ställe  hade  Gilbertel  gräft,  några 
hundra  fot  från  öns  sydöstra  udde.  Här 
leda  också  två  öppningar  inåt  berget,  24 
fot  från  hvarandra,  men  sluta  längre  in 
i  en  grotta,  som  för  60  år  sedan  befanns 
vara  t\rsidig,  8  fot  i  höjd  och  vidrl,  och 
från  denna  ledde  en  gång  ännu  längre 
inåt,  men  osunda  ångor  hindrade  all 

undersökning.  Nu  äro  öppningarne  otill- 
gängliga i  följd  af  nedfallna  stenar.  Denna 

grotta  torde  ej  utan  skäl  få  antagas 
hafva  varit  en,  med  konst  eller  af  natu- 

ren danad  orakelgrotta  från  den  gamla 
Frejakultens  tider.  Ett  orakelsvar  vill 
folktron  veta,  att   denna    grotta    gifvit  i 
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sednare  tider,  då  det  pä  fråga  om  Wct- 
terns»  djup  svarats:  uMät  dess  låujjd  och 

du  vet  dess  djup».  —  Från  medeltiden 
tiiinas  lemiiin{jar  efter  Knntla  kyrka  och 

några  kapeller.  Kunda  kyrka,  beläj(eu 
midt  på  ön  vid  Kumla  by,  begagnades 

ända  till  1636,  då  nuvarande  slottskyr- 
kan hlef  fårdigbygi^d,  hvarefter  Kunila 

kyrka  blef  förvandlad  till  skolhus  och 
sedermera  år  l8ll  till  sockeniuagazin. 

Utom  denna  kyrku  skall  funnits  ånnu 
en,  belägen  utmed  hemmanet  Hospitalet 

i  nordligaste  delen  af  ön.  Ehuru  tillhö- 
rande en  sednare  tid,  torde  likväl  de 

Braheska  civarlemningarne  förtjena  ett  rum 
bland  öns  forntida  minnen,  och  bland 

dessa  intager  första  rummet  Wisinijsboriia 
slätt,  se  den  art.;  på  åtskilliga  ställen 

finnas  stenar  och  berghällar  nud  inskrip- 
tioner, som  förvara  minnet  af  flera  bland 

Brahe-ättens  manliga  medlemmar:  syd- 
ost från  Kumla  l)y  finnes  en  sten  af 

betydlig  storlek  med  inskriptioner,  inne- 
hållande en  kort  lefnadsteckning  af  Pehr 

Brahe  d.  ä.,  Erik,  Magnus  och  Petrus 

Brahe  d.  y.,  efter  hvilken  sednare  isyn- 
nerhet hela  ön  bär  en  outplånlig  prägel 

ai  hans  verksamhet  såsom  god  både  fa- 
der och  husbonde. 

Bland  gårdar  må  nämnas:  kungsladu- 
gården Wisiiiyshorij,  h  varunder  lyda  1 

ratl  krono,  '/^  skatte  Asby,  Va  i"tl  i 
Erstad,  1  mtl  i  Rönas,  '/^  i  Stigby,  % 
mtl  i  Fimnerstad  och  '/jg  mtl  Abrahains- 
torp ;  —  Kundaby,  hvaraf  3  mtl  äro 
skolegodshemman,  ly^  mtl  prestgård,  med 
för  det  mesta  goda  och  stenfria  egor,  1 

ratl  komminister-boställe.  —  Ed  Storeg., 
på  norra  udden,  med  ett  vackert  läge, 
till  en  del  Edenhjelmskt  fideikommiss. 

—  Lyckan,  1  mtl,  länsmansboställe,  lig- 

ger ödsligt,  sedan  ställets  trädgård  upp- 
slukats af  sjön.  Af  byar  nämnas  vidare 

Rölinge,  Sdby,  Torp  och  IVrinlösa.  Bland 

trädgårdar,  nämnas  utom  vid  pastorsbo- 
stället, Boryårda,  Kapells,  Kyrko,  Lxinna 

och  Slottsträdgårdarnt.  Sedan  den  16 

November  1863  är  pä  ön  öppnad  post- 
station, som  lyder  under  Grenna  post- 

kontor. 

Wiskafors,  väfnadsfabrik  uti  Kinna- 
roma  socken  af  Marks  härad  och  Elfsborgs 
län,  är  beläget  1  mil  s.  v.  från  Borås 

stad.  vid  \Viska-ån,  erhöll  sina  första 
privilegier  vid  1751  ärs  riksdag,  tillhörde 

på   1770-talet,  då  arbetarepersonalen   ut- 
VII. 

gjoiMes  af  50  personer,  en  D.  Falk,  fa- 
brikör Ph.  Langlet,  brukspatron  C.  Lillje- 

gren  samt  haudelsmau  L.  Hallonborg; 

af  den  sednaste  egaren,  den  nyligen  (år 
1866)  atlidne  Sv.  Eriksson,  anlades  1855 

här  ett  nytt  mekaniskt  väfveri,  '/^  mil 
frun  Rydljoholms  fabrik,  hvarunder  detta 
är  tjensteverk.  Bada  jemte  Svaneholms 
fabrik.  Balans  kopparhammare,  anlagd 

j)å  IGOO-talet,  iukiipt  till  skatte  af  A. 
Hammar,  flyttad  1821  till  Grafveufurs 
bruk  af  egaren  J.  Lindberg,  Skrapereds 

såg  samt  ett  landtgods  af  tillsammans 

6p  mtl  inom  Kinnaroma,  Seglora  och 
Kinna  socknar,  utgöra  en  egendom,  med 
en  folkmängd  af  öfver  830  personer. 
Wiskafors  fabrik  är  ensam  taxerad  till 

100,000  rdr.  Bland  underlydande  hem- 
man må  nämnas,  att  1  mantal  rusthåll 

Bosnäs  Storeg.,  beläget  i  Torpa  socken 
af  Wedens  härad,  hörer  dock  i  juridiskt 
hänseende  till  Seglora  socken  af  Marks 

härad. 
Wiskaholms  bomullsspinneri,  beläget 

i  det  s.  k.  Svartziska  plantaget  utmed 

Wiskaån,  på  Borås  stads  grund,  anlades 

på  1850-talet  med  en  kostnad  af  öfver 
100,000  rdr  rmt;  var  i  full  verksamhet, 

tills  bomullskrisen  och  penningbristen  in- 
träffade, då  det  afstadnade,  och  har  ny- 

ligen blifvit  såldt  för  16,500  rdr  rmt. 

Fabriken  bestod  af  en  envånings  sten- 

byggnad, innehållande  ångmaskin  med 
panua,  72  st.  mekaniska  väfstolar  ra.  ra.: 
en  annan  byggnad  innehöll  färgeri  samt 

flera  mindre  uthusbygguader.  —  Fabriks- 
tomten  var  år  1863  taxerad  till  27,000 

rdr  rmt. 

Wiskaån,  hufvudströmmeu  inom  både 

Ahs  och  Wedens  härader  af  Elfsboig- 

län,  upprinner  på  höglandet  s.  v.  om 
Ulricehamn  och  upptager,  under  sitt  SVj 

mils  långa  lopp,  med  sina  förgreningar 
södra  delen  af  nämnda  härader  samt 

nästan  hela  Marks.  Hennes  källor  sam- 
manflyta i  sjön  Tolken,  100  fot  djup; 

går,  efter  att  strax  nedanför  sjön  i  Folka- 
ström satt  en  mängd  vattenverk  i  gång, 

med  föga  bredd  och  djup  törst  i  nord- 
lig rigtniug  till  Hökerums  eller  Säbysjön, 

som  äfven  kallas  Wingsjön,  men  hvars 

gamla  namn  är  Mogden,  sedan  i  vestlig 
utför  fallen  vid  Nitta  och  Ågården  ned 

till  Warnuras  eller  Eångedalssjöu,  som 
ock  namnes  Marsjön,  ned  i  den  djupa, 

mellan  höga    och    branta    berg  samman- 
50 
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klämda  öresjön.  vid  Örebro,  der  lands- 
vägen och  jernbanan  gå  öfver;  fortgår 

i  sydlig  rigtning  förbi  egendomarna  Sjö- 
bo, Almnäs  och  Ri/a  genom  Borås,  hvar- 

efter  ån  ̂ ,\  mil  söder  om  staden  ingår 
i  Marks  härad,  der  hon  i  närheten  af 

Örby  förenar  sig  med  Häggån,  som  mer 
än  tre  mil  flutit  jemnsidigt  i  öster  på 

^'2  rails  afstånd  Med  en  bredd  af  50 
till  60  fot  samt  ett  djup  af  4  till  18  fot, 
fortsätter  hon  sitt  lopp,  upptager  vid 
Bergheras  kyrka  österifrån  den  strida 
Slotisån,  flyter  sedan  genom  en  ända  till 
3.000  fot  bred  vidgad  dal  med  stridt 
lopp.  upptagande  Siirteån  norrifrån,  till 
den  på  Halländska  gränsen  belägna  sjön 

Weselången  och  utfaller  efter  tre  mils  (l'/o 

mil)  lopp  genom  en  bördig,  al'  vackra löfrika  nejder  utmärkt  dal  inom  Halland  i 

Klosterfjorden  mellan  Warberg  ooh  Kongs- 
backa. 

Wiskauns  fall  hafva  följande  höjder: 
fallet  vid  Ktingsfors,  nedanför  Häggåns 
inlopp  50,  det  vid  Kmnaström  20  fot, 
vid  Rydals  spinneri  12,  vid  Seglorabergs 
qvarn  5,  vid  Svaneholms  fabrik  10,  vid 
Wiskafors  fabrik  72,  vid  Rydboholms  fa- 

brik 12  och  vid  Drufors  4  till  5  fot. 

—  Vattenytan  i  än  är  ofvauför  Häggans 
inlopp  134,  vid  Rydboholm^  435,  vid 
Borås  452  fot  öfver  hafvet.  An  har  icke 

mycken,  men  ganska  fet  och  välsmakan- 
de lax. 

Wiskaå-dalen  och  de  i  den.samma 

utlöpande  dalgångarnas  sluttningar,  för 
30  å  40  år  tillbaka  öfversållade  med 
större  och  mindre  stenmassor  eller  be- 

växta med  skog,  enbuskar  och  ljung,  äro 
nu  helt  och  hållet  fönandlade  från  öds- 

liga till  trakter,  som  kunna  framvisa  ett 

jordbruk,  täflande  med  de  bördigaste  pro- 
vinsers inom  landet.  Vägarne  äro  omlagda, 

backarne  försvunna;  de  kringspridda  sten- 
blocken, använda  till  fabriksbyggnader  vid 

Wiskaåns  större  fall,  omhägna  nu  som 
massiva  stenmurar  grunddikade,  rationelt 

odlade  åker-  och  ängsfält.  Förtjensten  af 
detta  ortens  framätskridand»;  tillhör  i  träm- 

sta  rummet  den  nyligen  (1866)  aflidne 
fabriksegaren  på  Rydboholni,  Sv.  Eriks- 

son. Bland  rullstensåsar,  som  blifvit  upp- 
märksammade vid  sedna.«!te  geologiska  un- 

dersökningar, fijrtjtnar  nämnas  Borcuiåsen, 
«om  framgår  i  Wiskanossa-dalen. 

Wiske,  Wiskje.  Härad  af  Halmstads 

län,  mellan  städerna  Warberg  och  Kongs- 

backa,  begränsas  i  norr  af  Fjäre,  i  söder 
af  Himble  härad,  i  vester  af  Kattegat 
och  i  öster  af  Marks  härad  i  Elfsborgs 
län.  På  en  areal  af  41,378  tid  fast 

mark  och  0,050  qvadratmil  vatten  inne- 
fattar häradet  .socknarna  Weddige,  Ähs, 

Sellsto7']\  Strdvalla  och  Wärö,  med  207|g 
mtl  (208  ts  mil  enligt  Hahrs  Statistiska 
uppgifter)  och  en  folkmängd  af  8,270 
(år  1866),  enligt  officiela  uppgifter  ökad 
på  två  år  med  icke  mindre  än  1.200 
personer.  Af  nämnda  areal  uppgifves 
den  odlade  jorden  upptaga  10.900  tid, 
naturliga  ängen  endast  1,818  tid.  Ett 
helt  hemman  var  1863  i  medeltal  taxe- 
radt  till  17,300  rdr  rmt.  Midt  igenom 
flyter  Wiskaän,  på  östra  gränsen  är  sjön 
Weselången.  Häradet  utgör,  utom  Wärö 
socken,  som  hör  till  Fjäre  fögderi,  ifted 
Himble  och  halfva  Faurås  härad  War- 
bergs  fögderi  samt  med  Fjäre  härad  en 

domsaga  (32,000  inbyggare):  tings.<;tället 
är  vid  Backa  by  i  Wärö  socken.  Der 
landsvägen  går  öfver  Wiskafloden,  vid 
Nyebro,  låg  fordom  det  märkvärdiga 
As  Moster;  ännu  tilldrager  sig  trakten 
för  sin  naturskönhet  den  resandes  upp- 

märksamhet. I  historiskt  afseendc  har 

Wiskadalen  minnen  från  konung  Magni 
Barfots  besök  år  1094,  då  den  jemte 

trakten  kring  Warberg  af  honom  öde- 
lades. 

Wisman,  sjö  i  Wärraland,  uppkom- 
mer ur  Grytsjön  i  Nysund,  flyter  först  i 

nordlig  rigtning  genom  Lilla  Wismen. 
sedan  i  n.  v.  genom  Stora  Wismen  på 
gränsen  mellan  Wisnum  och  Warnum, 
hvarefter  den,  under  sydligt  lopp,  flyter 
midt  igenom  hela  Wisnums  socken,  och 
drifver  jernbruken  derstädes,  hvarunder 

flera  smärre  tillflöden  förena  sig  med  den- 
samma, såsom  vid  Crontorp  och  Wallsjön; 

samt  utfaller  genom  Kolstranden  i  Wenern. 

Wisnum.  Härad  af  Östcr-Sysslets 
fögderi  och  domsaga  i  Carlstads  län,  be- 

läget söder  om  Christineharan  och  inne- 
slutet i  en  halfcirkel  af  Let-  och  Gull- 

spångs  elfvar  samt  Wenern,  innefattar  på 
en  yta  af  82,967  qvadratfot  =  34,529 
tid  fast  mark  samt  0,40<;  qv.mil  vatten 

5  socknar:  Wisnum,  Kil,  Rudskoga,  Ny- 
sund och  Kåda,  den  sednare  förenad  med 

Amnchärad  i  Westergötland  till  ett  pa- 
storat. Hemmantalet  är  13278,  bebodda 

1865  af  något  öfver  10,400;  ett  antal, 
sedan  1842  förökadt  med  2,400  personer, 
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men  sedan  1855  rainskadt  med  1,300; 

härtill  kommer  Cliristineharaus  stads  folk- 
mängd af  3,125.  —  Häradet,  i  anseende 

till  folkmängden  det  9:de,  har  af  alla 

minsta  fattigafgiften,  pr  invånare  beräk- 
nad till  59  öre.  Det  hör  ock  till  den 

del  af  provinsen,  som  har  de  största  och 
bördigaste  ilkcrfältcn;  af  iippgifna  arealen 
skola  20.331  tid  vara  odlad  jord  och  6,265 
tid  naturlig  äng.  Bruksrörelsen  är  ock 
ganska  betydlig  vid  härvarande  många 
jernbruk.  Rörande  folkets  klädedrägt  må 
nämnas,  att  karlarne  bruka  mörkgrå  eller 
blå  långrock  med  knappar  eller  häkten, 
ett  veck  på  hvardera  sidan  och  bakpå 
klufven,  väst  och  byxor  af  kulört  kläde; 
af  skinn  är  ringa  tillgång.  Qvinnorna 
bruka  kjortel  och  tröja  af  s\art  sidentyg, 
svart  kamlott,  hvitt  bomullstyg  eller  kat- 
tun,  vid  högtider  vända  skor  med  spän- 

nen.    Klädeskolt  brukas  af  många. 
Häradet,  hvars  narnn  i  äldre  skrifter 

är  Wisnehem  och  Wysteuhera,  skall  vara 

den  del  af  provinsen,  som  först  blifvit  be- 
folkad och  utgjort  en  del  af  den  beryk- 

tade Wikars  sons,  Neri  Jarls,  jarladöme, 
af  hvilkeu  Nerike,  hvartill  Wisnum  då 

räknades,  skulle  erhållit  namn.  Här  fin- 
nas äfven  många  fornminnen,  hvaribland 

må  näranas  gamla  höfdingasätet  Säby, 

Agneholms  slott,  domaresäten  vid  Å7'ås, 
Algutsrud  och  Riddaregården;  Skålanda 
gård,  %  mil  öster  om  Wisman,  anses 
varit  det  i  Westgötalagen  såsom  ett  Upp- 

sala ödegods  omnämnda  Skalanda.  An- 
talet ättehögar,  bautastenar  och  stenkum- 
mel är  oräkneligt.  —  Tingstället  är  å 

Wall  i  Wisnums  socken. 

Wisnum,  kontrakt  i  Carlstads  stift, 

innehåller  5  pastorat:  Carlskoga;  —  Wis- 
num; —  Christinehamn ,  —  Rudskoga  och 

Råda.  —  Folkmängd  30,150. 
Wisnum,  konsistorielt  pastorat  af  2:a 

klassen,  beläget  öster  om  Klarelfven,  6V2 
mil  från  stiftstaden  Carlstad,  utgöres  af 
socknarna  Wisnum  och  Kil  med  71 V3 
mtl,  bebodda  af  omkring  5,150  personer. 

—  Prestgården.  V4  mtl  och  ̂ /j  mtl  Hus- 
backen,  koramin.-boställe  (l^/,  mtl  efter 
eckl.-raatr.),  äro  belägna  i  modersocknen 
Wisnum,  inom  Wisnums  härad  och  Carl- 

stads län,  oragifven  i  norr  af  Warnum 
och  Karlskoga,  i  öster  af  Nysund  och 
Kudskoga,  i  söder  af  Eåda  och  Kil,  be- 

lägen 2  mil  från  närmaste  stad.  Christi- 
nehamn;   arealen,    34,529   tid  fast  mark 

och^  0,079  qvadratmil  vatten,  är  fördelad 
pä  22%  mantal  skatte,  2V3  krono  och 
14%  frälse,  bebodda  1865  af  3,458  in- 

byggare. Socknen  har  i  norr  och  vester 
mer  jemn  mark,  med  lera  och  omkring 

ett  qvarter  god  matjord,  skog  öfver  hus- 
bchof;  Sälsjö  allmänning.  Vid  Carlskoga 

gräns  tillstöta  -/.^tdelar  af  Wismen ,  i 
öster  Dcvelu,  i  n.  v.  en  del  af  Weuern. 

Inom  gränserna  ligga  de  små  sjöarne: 

Uppsjön,  Sälsjön,  Afången  och  Eiate- 

kärn;  ån  Wisman  löper  ur  sjön  W'ismen 
längs  efter  socknen  och  infaller  vid  Säby 
i  Kolstrandsvikeu.  Vid  Blaxmo  qvaru, 
Säby,  Jonsbol,  Gisslegård  och  Sommarstad 
finnas  mineralhaltiga  källor,  men  föga 
anlitade.  Af  vilda  djur  må  nämnas  björn, 

varg,  lo,  ekorre  ra.  fl.,  bäfver  har  fun- 
nits vid  Skoga  elf,  elgar  och  rådjur 

vid  Sälsjö,  utödda  på  1770-talet  af  var- 
gar; år  1789  fångades  lenilar  och  bvita 

räfven.  Från  socknen  utföras  råg,  hafra, 
ved,  potates,  oxar,  något  smör,  ost  och 
fisk.  Bland  binäringar  räknas  föror  mel- 

lan Örebro  och  Christineharan;  kolning 

och  försäljning  till  herregårdarna;  der- 
emot  införas  sill,  salt,  hvete,  kläde,  tyger 
m.  m.;  2:ne  större  brännerier  finnas  vid 

Säby  och  Wall.  Hela  jordbruksfastighets- 
värdet upptogs  i  1863  är»  bevillning 

till  2,155,900  rdr  och  annan  fastighet 

till  217,785  rdr.  —  Nuvarande  kyrkan 
är  en  vacker  och  ansenlig  korskyrka, 

byggd  1730  och  försedd  med  orgelverk; 
den  gamla  af  trä  uppgifver  Fernow  legat 
på  en  sidläud  ort  midt  imellan  Warnum 
och  Angnebro,  2  mil  frän  hvarje.  I  syd- 

östra hörnet  på  kyrkogården  skall  fun- 
nits en  graf  för  tvenne  älskande;  den  är  nu 

mer  öfverväxt  med  löfträd,  som,  enligt 
allmogens  tro,  der  stå  och  än  i  dag 
bära  vittnesbörd  ora  dessa  bådas  trohet 
och  kärlek  in  i  döden.  En  mil  u.  v. 

ora  kyrkan  skall  funnits  Ljusas  kapell, 
uppfördt  pä  en  ås  invid  Wikegärdarna; 
för  öfrigt  finnas  af  äldre  rainncsmärken 
ett  stort  stenkummel  vid  Riddaregärden, 
flera  ättehögar  vid  Säby  och  annorstädes. 
Socknen  har  nu  2:ne  skolor,  inrättade 

genom  enskilda  donationer,  4  skolbus  i 
Nyböle  mon,  i  Wike  rote,  vid  Krontorp 

och  vid  Björneborg,  äfven  sockenbiblio- 
thek  och  niagazin.  I  början  af  inneva- 

rande århundrade  fanns  ingen  anställd  skol- 
lärare, utom  vid  K  rontorps  gods;  men  all- 

mogens barn  erhöllo  af  föräldrarne  sjelfva 
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samt  af  några  läs-  och  skrifkuuniga  äl- 
dre personer  väl  en  knappliändig,  men 

dock  sund  uiidervisniutt  i  lorcning  med 

en  uppfostran,  dervid  de  vande  sig  att 
vara  nyttiga  efter  förmåga.  PA  nämnda 
tid  funnos  mänga,  som  aldrig  smakat 

bränvin,  och  var  då  försvaret  af  gammal 
sedvana  med  de  vanliga  orden:  »det  är 

så  brukligt  hos  oss»  till  gagn  för  dem 
sjelfva  och  andra;  men  sedan  exemplen 

på  dem,  som  ej  förtära  nämnda  ustyrke- 
dryck»  blifvit  få  undantag,  så  har  ock 

det  gamla  ordspråket,  som  uu  vill  för- 
svara den  måttliga  oseden  med  att  det 

är  så  brukligt  hos  oss,  blifvit  till  ett 

uppväxande  slägtes  skada  ocb  till  mån- 
gas förderf.  Husen  vid  början  af  inne- 

varande sekel  voro  små  och  med  tak  af 

torf  samt  näfver,  sällan  af  halm,  utan 

med  Poll,  d.  ä.  stänger,  öfverlagda  ocb 

bundna  öfver  kroppåsen.  Stenhägnad  fanns 

föga  mer  än  vid  Säby  och  Björneborg. 

Bland  kyrkoherdar  må  nämnas  Lauren- 
tius Beroiiius  Lagerboro,  gamle  herr  Lars 

kallad.  1610,11635.  — \\f  gärdar  och 
verk  märkes  främst  Björneborgs  jernhruk 

och  bytta  med  tillhörande  östra  och  vestra 
Jonsbols  bruk,  som  är  en  af  provinsens 

största  bruksanläggningar;  sjelfva  herr- 
gården har  ett  täckt  läge;  från  tredje 

våningen  erbjudes  vidsträckt  utsigt  öfver 
sjön  Wisman  och  den  tätt  förbilöpande 

jernvägeu.  Säby  med  underlydande  rå 

och  rörs-hemmanen  Lindåsen,  Spjutäsen 
och  Udderud,  hvartdera  V*  ™tl,  Nynäs, 
Krontorps  bruk  och  Kilsbyn  äro  derjemte 

de  betydligaste  egeudomarne  inom  sock- 
nen. —  Vid  Hult  tinnes  skeppsvarf  och 

lastageplats.  —  Boställs-heraman  äro: 
Backa.  1  mtl,  majors,  Sommerstad,  1 

mtl,  länsmans; —  Wall,  med  ̂ iistgifvare- 

gård,  tingsställe  och  poststatioii;  —  Åns- 

gård,  1  mtl,  postheraman.  Af  verk  fin- 
nas vidare  Wisnwns  eller  Bäcks  qvarn 

med  4  par  stenar  och  flerbladig  såg.  — 

Under  Håkanbol  lyder  '/g  frälse  Delve- 
näs.  Blax-nio,  Blomsterladt ,  Bvynterud, 
Gaterud,  fAnyenul,  Nolgård,  Räverud 
och  Walunda  äro  hemmans  namn.  — 
Adress:  Christinehamn  och   ̂ Vall. 

WisgeQerda,  fordom  Willegiöli,  Wis- 
fiord.  socken  i  Småland,  belägen  6%  mil 

v,  3.  v.  från  Kalmar,  iV',  mil  frän  Carls- 
krona,  7  mil  från  Wexiö  —  vid  370 

fots  höjd  öfver  hafvet  —  upptager  2,5«53 
r^vadratrail  eller  59,315  ild,   livaraf  0,2u8 

.    qvadratmil  vatten,    resten  är  fördelad   på 

86*12    ™^'»    häraf    räknas    större    delen, 

46,648  tid,    på    67|;    mtl,    deraf   54=  3 
^    skatte,   1^8  kroMo,   i2'/8  frälse,  till  Södra 
Möre  härad  af    Kalmar   län;    den  öfriga 
delen,  af  allmogen  kallad    Kåraboket,  på 

I    12,667  tid  med   iSVo    mtl,    deraf  11  ̂'j 
,    skatte,  2'/2  krono,  4V2  'rälse  till  Kouga 

härad    af    Kronobergs  län.     Inbyggarnes 

antal   1864  steg    till    4,701    inom' först- nämnda och    1,109  inom  sistnämnda  län, 

eller     tillsammans    5,810    personer.      På 

socknens  sydöstra  gräas  i   Hvite  Göl  tin- 
nes en  sten.    benämnd    Hvite   sten,   som 

utgör  gränsskilnaden  mellan  de  här  sam- 
I    manstötande    länen    Kronobergs,  Kalmar 

och  Blekinge.     Marken  är  mycket  kupe- 
,    rad,  tätt  omvexlandt  med  steniga  kullar 

samt  berg,    beväxta    med    gräs    och  löf- 
skog.     I  öster    och    nordost   utbreda  sig 
stora    skogar.     Imellan    höjderna    består 
jorden  till  en    del   af    utdikad   mossjord, 

äfvensom    sänkta    sjöar.     Kådande  jord- 
månen   är    svartmylla    och    något    aand. 

Hufvudnäringar    äro    åkerbruk    ocb    bo- 
!    skapsskötsel ;    binäringar  tiske   af  ål  och 

1    braxen  samt  kolning.   Linnefors  tullmjöl- 

j    qvarn    for    2    par    stenar    har   årligen    i 
!    tullmäld  inbringat  c:a   100  t:r.    Oskicket 

i    att    efter    rågskörden    å    sverljeland    taga 

en  eller  flera   skördar    potates   har  i  sed- 
'    nare  tider  tilltagit.  Socknens  afgifter  uppgå 

till   nära  &^!.,  procent  af  taxeringsvärdet, 
som  i   1863  års    !)evillning    upptogs    till 

1,879,700  rdr  rmt. 

Socknen     utgör    ett    koosistorieit  pa- 

i   storat  af  2.a    klassen    under  Södra  Möre 
kontrakt  af  Kalmar  stift.     Kyrkan,  rym- 

lig och  ljus.    är    uppförd   år   1766  inom 
,    Södra  Möre  häradatlel,   i   en  vacker  trakt, 

omgifven  af  vatten  och   löfskog,  helt  nära 
vestra  stranden   af  Lyckebyån,  som   utgör 

:    gränsskilnaden   mellan    Kalmar   och  Kro- 

nobergs län.     Barnundervisningen  bestri- 
des    i    en    fast    och    en    flyttande  skola, 
hvaraf  den    förstnämnda    från    1843   har 

skolhus    vid    kyrkan,    med     100    ;:    120 
barn,  den  andra    inrättades    1847;    båda 
omfatta    7    läsrotar;    dessutom    finnas    3 

!    privatskolor.     Sockenbibliothek    sedan  år 

1859  i  skolhuset,  upptagande  2S8  böcker. 
En  nyligeu  inrättad  sparbank  finnes,  som 
redan   1860  hade    105   delegare.     Blaud 

'    fornminnen  må  nämnas  vid  gården  Ere- 
I    initernåla,    äfven   benämnd    Antaviåla,  ett 

'    stenrör,  det  största  förmodligen  inom  Små- 
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land,  ty  det  intager  en  areal  afl',2tld 
och  har  en  liöjd  af  22  alnar  samt  ut- 
göres  af  Hera  tusen  rundade  stora  stenar 

af  20  ̂   80  .vit/<?:s  vigt,  son)  hlifvit  ho- 
pade på  hvarandra.  Några  lenmingar 

efter  ett  fäste,  Wesaborg,  tiunas  vid  klock- 
stapeln. Detta  fiiste  «ika!l  varit  bebodt 

af  (liarparne  en  tid,  men  hlifvit  intaget 

af  rtenden  och  allt  Garpefolkel  uedhug- 
ijet,  hvarefter  de  ucdmyllades  pii  ett 

näs,  som  derefter  knllade;^  (iarpeudden. 
Borgen  nedbrtils,  och  Wisseljcrdii  kyrka 

uppbyggdes  i  stället.  Striden  med  Gar- 
parne  torde  häntyda  på  en  strid  mellan 

hedendoraen  och  kristendomen.  b'lera 
bland  denna  församlings  kyrkolierdai  hnfva 

erhållit  pa  orten  en  viss  ryktbarhet.  Kyrko- 
herden Erik  Laurentius,  s.imtida  med  kon. 

Gustaf  I,  blef  genom  sin  son,  som  kal- 

lade sig  Wallerius,  stamfader  iör  eti  öf- 
ver  hela  Sverige  vidt  utgrenad  prestslagt, 

hvaraf  många  medlemmai  förskaffat  .sig 

ett  beröradt  namn,  samt  genom  sin  dot- 
ter äfveu  stamfader  lör  slägterna  Brauner, 

Braunerhjelm  och  Brauuerskjöld.  En  an- 
nan kyrkoherde,  Nikolaus  Fetn  Bock,  är 

bekant  genom  de  särskilda  s  k.  bonde- 
freder han  föranstaltade  under  krigen 

mellan  Sverige  och  Danmark  1644  och 

1657,  då  kyrkoherdarne  och  allmogen 

från  Wissefjerda  och  Fridlefstads  socknar 

möttes  på  riksgränsen  vid  Furs  bro  och 
skriftligen  afslöto  fred  sinsemellan.  En 

dylik  fred  afslöts  äfven    1677. 

Af  gårdar  märka-i  inom  Kalmar  län: 

tvä  frälse-säterier.  Flädingstorp  och  Ud- 

den samt  Kyrkeby  herregard;  i  Kyrk- 

byn tiunas  qvarn,  bränneri,  div.  handt- 

verkare  och  några  handlande;  ̂ i^  mtl 
Wissefjerda  prestgård  —  vid  395  fots 
höjd  —  hör  till  Kalmar  län,  ehuru  på 
alla  sidor  omgifvet  af  gårdar,  tillhörande 

Kronobergs  läu.  Emmaboda,  gästgifveri, 

3  cjvarnar,  garfveri,  färgeri,  pappersbruk 

och  en  handlande.  Byar  äro  Alsjö.  Al- 
sjökulla,  Backabo,  Brinkabo,  Bredsjö, 

Båldön,  Förlängsö,  FiddekuUu,  Guse- 

»låla,  Uulan,  Hult,  Karamarbo,  Kjese- 
måla,  Klippingbo,  Parismåla,  Rickebo, 

iStolpebäck,  Öremåla  m.  ti.  —  Gårdar 

iuom  Kronobergs  län;  Linnejors  jern- 
bruk;  Björketorp.  1  mantal,  underlagdt 

Wissefjerda  prestg.  sedan  den  14  Juni 

1586,  kontirmcradt  1682;  1  mtl  Wisse- 

fjerda, möasterskrifvare-boställe ;   '  .,  mti 

Tör^storp,  railititehemraan;  —  *2  mtl 
Sidlandsmåla,  förut  kronofogde-boställe, 
skatteköpt  1862  ;  —  Buamåla.  Bläsemåla 

och  Fornamåla  äro  hvardera  '  .,  mänt 

rnsthåll;  —  Foglasjö,  1 ' '.^  frälse,  '/g 
skatte;  byar  och  iiemman  äro  vidare: 
EUingsmåla ,  Eremittemåla ,  Ebhemåla , 

FrostensmåUu  Hofgård,  Ilökaniåla,  Kabb- 

lanäs,  Luj'ö7i,  Lekaremålu,  Målatorp, 
Pällamåla,  Prchnboda,  Skjelstånga,  Olja- 
sjömåla,  alla  skatte;  Gtittamåla,  Krox 

måla,  .Stänytfinåla,  Sutaremåla  och  i'iiie- 
remdla,  frälse.  —  Adr.:  Kalmar.  Wexiö 
eller  Carlskrona. 

Wisseltofta,  se    Wittseltofta. 
Wissträsk,  en  mindre  lappmarkssjö, 

med  Msp;  dervid  bo  8  bönder  med  4 
notar  och  ene,  6  till   10  g  ro  f  nät. 

Wist,  socken,  fordom  Husaby,  Wist. 

Wistbo,  utgör  ett  patroiielt  pastorat  af 
2:dra  klassen  mom  Linköpings  stift,  i 

liaiiekinds  härad  af  Linköpings  län,  upp- 

tager, med  1 '/m  mils  längd  och  •^'^  mils 
bred,  en  areal  af  0,^74  cjvadratmil  land 

och  O.oijo  vatten,  eller  2o,227  tid,  tör- 

delade  pii  49  mtl,  hvaraf  6"*  ,  skatte,  3 
krouo  och  39*  ,  frälse,  med  1,850  in- 

vånare, ett  lika  antal  med  det,  som  upp- 

gafs  för  år  1845.  Taxeringsvärdet  är 

1,382,250  rdr  rrat.  Socknen  genom- 
skäres af  Stångån,  på  hvars  vestra  sida 

i  allmänhet  omvexla  berg  och  jordkullar 
med  större  och  mindre  slätter;  österom 

ån  finnas  blott  smärre  slätter.  Delar 

af  sjöarne  Rangen  och  Erlången  höra 
hit.  Jordmånen  är  ä  slätterna  mest  lera, 

i  de  högre  trakterna  dels  lermylla,  dels 

sand.  Otillräcklig  skog  växer.  Fordom 
har  här  drifvits  bergsbruk  å  kopparmalm 

vid  Långuäs  under  Säby ;  ett  par  min- 
dre järnverk,  2  qvaruverk.  sågar  ro.  m. 

finnas  vid  Stångån.  Åkerbruket,  som 

är  hufvudnäringen,  drifves  jemte  boskaps- 
skötsel och  betydlig  bräuvin.-bräuning. 

—  Socknen  bar  skola  sedan  1813,  och 

bestrides  undervisningen  för  uärvarande 

uti  en  flyttbar  folkskola  på  2  stationer 
för  50  af  62  inskrifna  barn:  vanliga 

kassor,  2:ne  donatiouer  för  skola  och 

fattiga  finnas.  Kyrkan,  som  ligger  1  mil 

s.  o.  från  Linköping  och  anses  ursprung- 
ligen vara  fråu  llOO-talet,  ombyggdes 

1745  på  egarnes  af  Sturelors,  Säby  och 

Stafsäter  bekostnad,  hvdka  derföre  er- 

höllo    rätt    att    tillsätta    kyrkoherde,  så- 
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iuuda.  att  ejjanie  af  förstnämuda  2  egen- 
domar kalla  4  sånger  efter  hvarandra, 

samt  egareii  af  Stafsäter  den  5:te.  — 
Af  fornleiiiniugar  unitalas  eu  stensatt- 
iiiiig  ä  Qvanuingen.  med  »Bos  sten»  i 
raidten,  leinuingar  efter  förskausningar 
nära  (iarpekärr  m.  m.  Två  af  läuets 
största  berregårdar  höra  bit.  näraiigeu 

•Säby,  tillsammans  med  uiiderl.  18'  ̂   mtl, 
deribland  Hofvetorp,  5  frälse-säteri,  upp- 

tagande balfva  socknens  taxeringsvärde, 

ocb  fSturcfors  frälse-säteri.  tillsammans 
med  underlydande  l-i';^  mtl:  —  Staf- 
mter,  tillsaramans  med  underlydande  3% 

mil ;  —  Prestyården,  1  mtl,  ocb  kaplans- 
bol  V.,  mil,  båda  i  Uist  by.  —  Gräs- 
horfva,  Labbenäs,  Toketorp,  Xorrberga, 

Markustot^i  ocb  Farsbo  äro  bem mans- 
naran. —  Styf vinge,  V  ̂   '°^''  ii^i^tiae- 

boslälle.  —  Adress:  Linköping. 
Wist,  socken  uti  Redvägs  härad  af 

tlfsborgs  län,  begränsad  i  Jiorr  af  Tim- 
melbed  ocb  i  söder  af  Brunns  socken; 
arealen,  3,568  rid  fast  mark,  är  fördelad 

på  6'  g  mtl,  deraf  4  skatte,  '  .,  krono, 
•2' 8  frälse.  Soekueu,  som  bar  bergig 
och  med  sraåskou'  I)evnxeu  mark,  sand 
till  jordmån,  beboddes  1865  af  c:a  370 

inbyggare.  Hela  fastighetsvärdet  var 

164,-200  rdr  rmt.  —  Af  verkställda  od- 
lingar orauämnes  en  vidsträckt  mosse, 

som  ar  1812  blifvit  upptagen  till  åker- 
och  ängteiiar,  bebyggdes  af  byggmästare 
Löunerberg  ocb  erhöll  namnet  Wista- 
holm.  Stället  försågs  äfveu  med  vidsträckt 

trädgård,  utmärkt  för  sina  många  frukt- 
träd; år  1832  var  baron  Akerhjelm  egare. 

Major  Håkan  Larsson  Övärd3köld,t  1654, 
skref  sig  till  Wistaholm  i  Westergötland; 
men  hvar  detta  legat,  är  okändt.  Afven 

af  nuvarande  komministern  ha  stora  upp- 
odlingar blifvit  verkställda  a  såväl  hårdvall 

som  mossar.  —  Socknen,  annex  till  Tim- 

melhed,  har  haft  kyrka,  belägen  ̂ i^  mil 
nordvest  från  Ulricehamn,  som  redan  år 

1693  var  pä  torslag  att  nedrifvas,  hvil- 
ket  dock  1861  än  ej  varskedt;  men  då 

utsågs  plats  for  ny  kyrka  vid  norra  än- 
dan af  sjön  Asunden,  strax  inom  grän- 
sen af  Brunns  socken,  som  skall  förenas 

med  Wist  ora  en  kyrka  under  naranet 
Oscar.  Fast  skola  och  sockenraagasin 
finnas.  Forntidsroinnen  äro  bautastenar, 

kummel  och  ättehögar.  —  Gårdar:  He- 

ster,     l'  j    skalle    och    '/j    frälse,   utgör 

socknens  bäst  bebyggda  samt  anses  vara 

ett  af  ortens  bästa  hemman.  —  '  j  mtl 
Ubbarp  är  komminister-boställe.  —  Hers- 
torp  och  1^8  mantal  Wist  äro  hemman. 
—   Adress:   Ulricehamn. 

Wista,  härad  i  Jönköpings  läns  nord- 
ligaste hörn.  utgöres  af  en  3  mil  lång 

och  1  mil  bred  kuststräcka  vid  AVetterns 

östra  strand,  jemte  den  "^^  mil  från  lan- 
det liggande  ön  Wisingsö.  Häradet,  det 

minsta  i  länet,  innefattar  endast  4  sock- 
nar: Grenna  landsförsamling,  Ölmstad, 

Skärstad  och  Wisingsö.  bestående  af 

274».8  mtl,  bvaraf  12o^:|  skatte,  42'/^ 
krono  och  106',  (.,  frälse,  med  en  areal 
af  66,396  tid  fast  mark  och  0,2T^  qva- 
dratmil  vatten.  Inbyggarnes  antal  steg 
år  1865  till  8,742.  Begränsadt  i  norr 

C\  mils  längd)  af  Östergötland,  i  vester 
och  söder  af  Norra  Wedbo  och  Tveta 

härader,  för  öfrigt  af  Wettern,  bildar 
häradets  fastland  (för  Wisingsö  hänvisa 

vi  till  denna  art.),  en  högt  belägen,  sär- 
deles kuperad  trakt,  i  hvilkeu  man  åt- 

skiljer två  från  norr  till  söder  nästan 
jeranlöpande  bergskedjor,  den  östra  ofta 
afbruten  med  toppar  af  inemot  1,000 
fots  höjd  öfver  hafvet,  den  vestra  tätt 
följande  Wettern  och  nästan  oaf bruten, 

med  betydligt  lägre  höjd.  Denna  berg- 
sträckning stupar  för  det  mesta  lodrätt 

och  är  mycket  sönderklyftad.  På  några 
ställen  finnes  en  smal  jordvall,  kallad 
»rast»»,  mellan  berget  och  sjön.  Häradets 
norra  del  har  äkta  småländsk  pregel, 
med  vildt  kringkastade  bergmassor  med 

mellanliggande  djupa  dalar,  kärr  och 

sumphålor,  vissa  ställen  alldeles  öfver- 
sådda  med  kullerstenar,  men  alltsammans 

beväxt  med  skog.  Ej  långt  från  Wet- 
tern sänker  sig  landet  terrasslikt  till  den 

mycket  lägre,  jemna  och  vackra  Grenna- 
platåu,  en  lång  och  smal  slätt  norr  och 
söder  om  staden  Grenna.  Längre  mot 
söder  har  landet  i  allmänhet  mindre  vild 

natur,  ehuru  äfven  här  återfinnas  smärre 
raoar  och  höga  bergstalp,  såsom  omkring 
den  s.  k.  Längemosse.  Vid  foten  af  den 

bergskedja,  som  åtföljer  Wettern,  fram- 
träder en  märklig  ler-  och  sandskiffer- 

bildning,  som  synes  sträcka  sig  öfver  en 
betydlig  del  af  bottnen  i  södra  delen  af 
Wettern.  Förnämligast  visar  sig  ler- 
8kifferi)ild ningen  vid  nordöstra  kusten, 
alltid  såsom   eu  omedelbart  ur  sjön  upp- 
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stigaudt!  bergväffg  af  ganska  olika  höjd, 
dock  aldrig  öfver  60  fot.  öfverst  och 

inåt  landet  t.-ickt  loed  djup,  bördig  jord, 
meu  friin  sjön  sedd  gaiiska  skroflig  och 

söndersplittrad  i  grottlika  hålor  och  för- 
sänkningar. Några  hundra  fot  uppåt 

landet  visar  sig  skiffern  såsom  sandstens- 
skiffer. —  Ar  1863  var  i  medeltal  ett 

helt  hemman  taxeradt  till  21,^10  rdr. 
I  allmänhet  är  här  vexelbruk  infördi 

med  träda,  så  att  gräs  och  rotfrukter 

omvexla  med  siidesslagen.  —  Bland  vat- 
tendrag inom  häradet  må  nämnas;  sjön 

Bu/men,  omkring  '/^  mil  i  längd,  består 
nästan  blott  af  djupa  vikar  och  tjärdar, 

iippfvllda  af  öar  och  holmar  och  omgifna 
af  bergshöjder;  Oren,  öster  om  den  förra, 

på  gränsen  mot  Norra  Wedbo  härad, 
afflyter  i  Funnen,  som  äter  har  har  sitt 

aflopp  genom  Röttle  ström  i  Weltern : 
Landsjön  i  söder,  som  afflyter  genom 

Edesqvarnsån.  —  Historiska  minnen  äro 
inom  detta  härad  få.  om  man  unrlan- 

tager  Wisingsö  och  de  sliillen,  som  hafva 
gemensam  historia  med  denna  underbara 
ö,  Brahehus,  Grenna,  Westanå,  Ostanå. 

Den  märkligaste  platsen  för  öfrigt  ar 
otvifvelaktigt  don  i  söder  belägna  Wista 
kulle,  som  vid  Wetterns  strand  höjer  sig 

180  fot  öfver  sjöns  yta,  med  ganska 
tvärbranta  och  otillgängliga  sidor;  mot 

öster  är  höjden  ringa,  emedan  en  bergås 
åt  denna  sida  utgår  från  kulleu  inåt 

landet.  Öfverst  har  kullen  en  kupol- 
formad  upphöjning,  der  mau  återfinner 

en  af  grefve  Pehr  Brahes  vanliga  min- 
nesstenar, nch  vid  hvars  fot  finnes  en 

liten  jcnin  rektangulär  hala  uthuggen  i 
berget,  hvilket  ger  stöd  åt  sägnen  om 

hednisk  offerkull  på  kullens  höjd.  Hålan, 

uthuggen  i  hårda  berget,  bibehåller  sig 

alltid  nästan  fylld  af  regnvatten,  som  ej 

har  något  aflopp  i  det  fasta  berget.  Den 
af  J.  Adlerbeth  först  meddelade  och  se- 

dermera mycket  spridda  berättelsen  om 

en  på  kullen  befintlig,  högst  märkvärdig 

grotta,  synes  vara  frukten  af  en  något 
uppdrifven  fantasi,  då  man  erfar,  att 
denna  s.  k.  grotta  bildas  af  ett  omkring 

20  fot  högt  klippblock,  som  lossnat  från 
berget  och  lemnat  en  2  till  3  fot  bred 

öppning,  öppen  på  båda  sidor.  Talrika 

sagor  fästa  sig  vid  denna  kulle  om  jät- 
tar och  troll,  skatter  och  drakar,  hvilka 

vi  dock   här    måste    förbigå,    endast  an- 

mäi;|cande,  att  af  gammalt  hela  häradet 
.'inses  hafva  sitt  namn  eftei  denna  kulle, 

uppkallad  efter  en  jätte  Wist.  Allvin 
anser  dock  häradets  namn  vara  härledt  al 

ordel  vi  helig.  Tvänne  runstenar  upp- 
gifvas  af  Liljegren,  M  1,201  och  1.202, 
vara  tillfinnandes  på  Wisingsö  och  i 

Uppgrenna.  på  förra  stället  2:ne  lagda 

griftstenar  och  runristnijig  på  kyrkdörr- 
jernet.  Häradet  utgör  sedan  längre  tider, 

ined  undantag  af  från  1740-talet  till 
1798,  dii  det  var  förenadt  mcfl  .Vorra 

och  Södra  ̂ A  edbo,  gemensamt  med  Tveta 

och  Mo  länets  första  fögderi  oeh  dom- 
saga, med  tingsställe  i  Grenna  stad. 

Häradets  sigill  har  till  hjertvapen  en 

lilja  med  krona  samt  omskriff:  »AN  ista 
heredh»,   men   titan  årtal. 

Wista,  kontrakt  af  Wexiö  stift,  in- 
nehåller Grenna  sta'l  ined  alla  socknar 

af  Wista  härad. 

Wiste,  härad  i  vestra  delen  af  Ska 

laborgs  län,  sydost  om  Hunne-  och  Hal- 
leberg, begränsas  i  norr  af  x\.se,  i  öster 

af  Barue,  i  vester  af  Wäne  härad  i  Elfs- 
borgs län.  Det  innefattar  på  en  areal 

af  52,927  tid  fast  mark  och  0,o27  qva- 
dratrail  vatten  11  socknar  (se  tab.  till 

Skaraborgs  län),  med  löS'',^  mtl,  deraf 
68'.,  skatte,  8%  krono,  81|.i  frälse. 
Folkmängden,  som  år  1810  var  5,154, 

hade  1866  uppgått  till  9,145.  Största 

vattendraget  är  Nossuu.  Af  arealen  npp- 
gifves  den  odlade  jorden  upptaga  25.439 

tid,  naturlig  äng  4,810  tid.  Mycken  flit 

användes  här  på  den  redan  befintliga 

åkerjordens  förbättring:  såsom  gödnings- 
ämnen begagnas  nu  kalk-komposter,  ben- 

mjöl och  guano.  Ett  helt  hemman  var 
ar  1863  i  medeltal  taxeradt  till  30,975 

rdr;  bevillningen  uppgick  nämnda  år  till 

2,200  rdr  rmt.  —  I  historiskt  afseende 
tinnes  autecknadt.  att  ur  1678  d.  3  Juli 

hölls  på  öfverhetens  beiallning  i  Hyriuge 
en  undersökning  om  häradets  tillstånd, 
dervid  befanns,  att  alla  män  i  gemen  ai 
fiendens  ströfvande  blifvit  skadade,  ifrån 

sina  hus,  kreatur  och  mera  godt  förja- 
gade o.  s.  v.,  och  på  ett  extra  ting  i 

Wiste  härad  är  1678  tör  utredande 

af  de  klagomål,  allmogen  hade  mot 

krigsfolkets  elaka  framfart,  upplystes  så- 
dana saker,  att  man  kan  sätta  i  fråga, 

hvilka  som  voro  värre,  fienden  eller  våra 

egna.   —    Häradet     iiti.'ör.    med     Kinue- 
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Qerdiujjs,  Kållauds,  Ase  ocli  Barne  hä- 
rader, Leckö  fögderi  eller  det  teiut*-  i 

ordningen,  samt  (sedau  1860)  med  Ase, 

Biiriie  och  Laske  en  domsaga;  tingsstäl- 
let, som  är  gemensamt  med  Ase,  är  i 

Grästorp  i  Tängenäs  socken.  —  Bhiud 
större  gärdar  märkas:  Malma,  Hedåker, 
Fräinmestad  och  lliamstorp,  och  från 
äldre  tider  märkas  byarne  Antstad  och 

Anetorp  samt  Ltvt/it  kungsgård.  Run- 
steuarue  JW  1,378 — 1,383  uti  Liljegrens 
runurkunder  skola  Unnas  inom  Sparlösa, 
Bjärby  och  Tängeneds  socknar  samt  en 

grafsten  med  runor  på  Sparlö.^a  kyrko- 

gård Wisteby,  lägenhet  i  Rasbo  socken 
af  Uppsala  län,  med  qvarn  och  bränneri, 
der  största  tillverkningen  inom  länet  varit 
med  c:a  59,500  kannor  och  en  afgift  af 
30,300  idr;    se   vidare  art    Rasbo. 

Wistena,  by  uti  Östergötland  och 
den  del  af  Allhelgona  socken,  som  hör 
till  Göstrings  härad,  nära  Skenninge  stad; 

1  V'o  nitl  krono,  4  mtl  skatte,  '',4  frälse; 
140  inbyggare,  deraf  15  hemmansegare; 
taxeringsvärdet  187,700  rdr  rmt;  af 

frälset  lyda  '  \  mantal  och  krono-hem- 
manen  från  är  1529  under  Wadstena 

hospital;  de  öfriga  utbyttes  från  kro- 
nan till  frälse  af  Lindsköld,  egdes  år 

1726  under  Lindevad.  I  denna  by  öf- 
verföU  år  1543  kon.  Gustaf  Ls  befall- 

ningsman, Peder  Nilsson,  en  hop  af 
Däckens  folk,  som  på  återtåget  från 

Alvastra  brandskattat  borgerskapeti  Sken- 
ninge och  dödat  en  konungens  länsman, 

men  omkommo  nu  sjelfva  till  större  delen 
i  ån,  utom  deras  anförare,  Peder  Bagge 
och  Peder  Skrifvare,  med  8  man,  som 

frälste  sig  genom  flykten.  På  cgorna 
finnes  runstenen  M  1,174  i  Liljegrens 

run-urkunder,   med   inskriften:    Sflf^il   -f 
tOati  +  tf]it&u  i-  >>nif  -i-  ao^f  -f  öM 
-r    fa. 

Wistorp,  annex-socken  till  Yllestads 
pastorat,  är  belägen  uti  VVartofta  härad 
af  Skaraborgs  län.  2\'^  mil  s.  s.  o.  från 
Falköping;  areal  6,526  tid  fast  mark: 

11'  2  ™l^  (l^^raf  4  skatte,  '  .,  krono,  7 
frälse;  c:a  430  inbyggare.  Socknen  räk- 

nas väl  till  skogsbygden,  men  har  dock 
flera  hemman  med  otillräckligt  gärdsle 
och  byggnadsvirLft;  jordmanen  är  mest 
.^andblaudad  mylla.  Taxeringsvärdet  är 
263.100    rdr    rmt.      Atran    utgör    gräns 

i  nordvest  mot  Åsarps  socken  af  Elfs- 
borgs län.  Jernbanan  mellan  Fal-  och 

Jönköping  går  öfver  en  del  af  socknens 
östra  gräns  mot  Tlltstad.  Kyrkan,  af 

trä,  ligger  ','.,  mil  sydvest  från  moder- 
kyrkan, ••  g  mil  nordvest  från  Sandhems 

jernvägsstation.  Socknen  har  skol-  och 
fattighus,  med  donation  af  fröknarna 

Lilljehöök. 
Här  märkas  frälse  säterierna  Slätte- 

i  red,  Wistorp  Bordsgärden,  1  mtl,  och 
Arnared,  1  mtl,  Wistorps  by,  2\\  sk., 

V.j  kr.,  ',4  fr.,  egendomen  Kåckhem  (i 
jordeboken  kallad  KäckaJiemmet)  af  '  \, 
frälse,  med  200  tids  areal,  14  r.rs  ut- 
sä»le  och  80  t:rs  skörd,  utom  jordfrukter, 

'  tillräcklig  skog  af  ek,  björk  och  tall  m.  m.; 
i  nordvestra  hörnet  af  egendomens  rå- 

gång står  en  15  alnar  hög  sten,  i  orten 
kallad  Högasten  och  ansedd  som  en 
vidunderlighet.  —   Adress:   Sköfde. 

Witala,  by  i  Småland,  se  Hvetlanda 
och   ̂ ^  etlanda. 

Witlanda,  jemverk  på  Dal,  se  Hvit- 
landa. 

Wittangi,  by  i  Juckasjärfvi  lapp- 
markspastorat, 5  mil  nedanför  moder- 

kyrkan, vid  Torneå  elf,  så  högt,  att 
kornet  här  ej  mognar,  med  kyrka  sedan 

1847  och  pastors-boställe;  redan  förut 
fanns  här  ett  bönehus;  ting  och  marknad 
hållas  i  byn. 

Wittene,  gård  uti  Lena  socken,  se 
art.   Hvittene. 

Wittjerf,  sågverk,  se  Ofver-Luleå  s:n. 
Wittseltofta  (i  jordeböckerna),  Wis- 

eltofta  (i  ecklesiastik- matr.),  Wieseltofta. 
Regalt  pastorat  inom  Lunds  stift,  utgö- 
res  af  socknarna  Wittseltofta  och  Werum, 

med  50^ i  mtl,  bebodda  af  3,200  per- 
soner. Mellan  pastoratets  kyrkor  räknas 

Vg  mil.  —  Wittseltofta,  socken  uti  Ve- 
stra  Göinge  härad  af  Christianstads  län, 

5Vo  mil  nordvest  från  Christianstad,  grän- 
sar i  norr  till  Hallaryd  af  Sunnerbo 

härad  och  Kronobergs  län,  i  öster  till 
Ousb\  socken  af  Östra  Göinge  härad: 
arealen,  17,073  tid  fast  mark  och  O.oio 

qvadratmil  vatten,  är  fördelad  på  141^' 

mil  <tkatle,  21^  krono,  2;,'^  fräl.se.  Sock- 
nen genomflytes  af  Helgeä,  har  god 

kiselartad  åker  och  äng  samt  nödig 

skog;  fiske;  460  inbyggare.  I  skolan, 
som  trädde  i  verksamhet  år  1846,  men 

först    1861    erhöll  ordinarie  lärare,  under- 
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visas  vanligen  på  en  gång  närvarande 
60  af  237  i  skolan  inskrifiia  barn.  — 
Fornminnena  utgöras  af  Kungskällan, 
uppkallad  efter  en  konungsman  vid  namn 
Kull  Björn  Katteryg,  som  förfriskat  sig 
af  dess  vatten  efter  en  envigeskamp  med 
Gudmun  Laxe;  vid  skogen  Kyrkhult  på 
Stafhults  egor  skall  fordom  varit  kyrka 

och  föregifves  ett  träd,  kalladt  altarebo- 
ken, vara  uppvuxet  der  altaret  stått; 

äfven  Präs-  och  Rörsbergen  äro  kända 
af  vidunderliga  berättelser  rörande  öfver- 
naturliga  väsenden,  som  derstädes  tagit 
sm  bostad :  på  Röfvareherget  skall  en 
l)rud  från  VVäsljunga  gård  blifvit  tagen 

af  en  hop  röfvare.  —  Härifrån  har  utgått 
biskop  Nils  Hesslin,  hvars  fader  var  hä- 

radsdomaren Måns  Suneson.  Såsom  gräns- 
märke mot  Danmark  uppgifves  år  160.3 

en  bäck,  som  går  mellan  AVisseltofta  och 
hemmanet  Hallebäcke  i  Hallaryds  socken 

af  Kronobergs  län.  —  Prestgården,  ̂ j\ 
mtl,  och  klockarebol,  ',g  mtl.  —  Hem- 

man äro  vidare  Håna,  Hässlehdt,  Gräs- 

Ijunga,  Kyle,  3/o7/e^drrfe«, '/j  uts.  frälse; 
Sta/hult  ra  fl.  Yattenmjölqvarn  och  såg- 

verk finnas.  —   Adress:   Ousby. 
Wittseröd,  Witseröd,  by  uti  Skåne, 

belägen  i  den  del  af  Munkarps  socken, 
som  hörer  till  Onsjö  härad,  vid  norra 
sidan  af  den  vackra  Rönneån,  vid  pass 

4  mil  nordvest  från  Lund,  '/j  ™il  vester 
från  Höörs  jernvägsstatiou ;  innefattar 

lV.2  skatte-rusthåll,  med  en  egoryrad  al 
900  tid,  hvaraf -3  utmark  med  obetydlig 
björk-  och  bokskog,  återstoden  inegor, 
hvars  skogsmark  är  beväxt  med  herrlig 
ekskog,  och  åkerjorden,  60  tid,  är  väl 
stenbunden,  men  bördig,  afkastningen 
6:te  å  7:de  kornet  uslår  sällan  fel»;  dess- 

utom finnes  en  torfmosse  på  c:a  300  tid, 
ännu  1858  liggande  i  sambruk  med 

säteriet  Ageröd  och  uts.  frälse-hemmanet 
Klingstorp;  två  qvarnfall  finnas  i  Rön- 
neå;  folkmängden  uppgår  till  c:a  100. 
Byns  största  och  hufvudsakligaste  förmån 
äro  dock  dess  outtömliga  qvarnstensbrott. 
Sandstenslagren,  utgörande  en  på  flera 
ställen  afbruten  fortsättning  af  höjderna 
vid  Höör  och  Magiasäte,  upptaga  cirka 
600  tid  af  byns  egorymd.  Brotten,  hvilkas 
antal  1858  uppgick  till  30,  utgöras  af 
öppna  grafvar  af  olika  djup  och  storlek, 
i  hvilka  stenen,  som  ligger  i  ett  slags 
skififerlager,  utkilas,  fiäckes  och  vidare 

vu. 

bearbetas;  antalet  arbetare  uppgifves  till 
24.  Qvarnstenarne,  som  äro  af  olika 
storlek,  från  3  till  13  spann,  afsättas  till 
Skåne,  Halland,  Blekinge  och  Danmark, 
till  ett  antal  af  ung.  3  å  400  st.  årligen  och 

beräknades  18.')8  tillverkningen  i  medel- 
tal uppgå  i  värde  till  5,000  rdr  rmt; 

men  sedan  transporten  blifvit  underlättad 

genom  jernvägen  torde  numer  tillverk- 
ningen vara  betydligare.  Jemte  qvarn- 

stenar  upphuggas  äfven  slipstenar,  bro- 
byggnads- och  trappstenar  o.  d.  m.  Af- 

venledes  må  omnämnas  hvad  traditionen 

förmäler,  att  byggi.adsstenen  till  Lunds 
domkyrka,  hviiken  också  består  af  denna 

sandstensart,  skall  vara  tagen  vid  Witt- 
seröd i  3  st.  ganska  stora,  men  numer 

obegagnade  qvarnsten.sgrafvar,  hvilka  ännu 
i  dag  kallas  Lundagralvarne.  Sägnen  för- 

mäler äfven,  att  folk  från  alla  håll  infann 
sig  här  för  att  sysselsätta  sig  med  det 

heliga  yrket  att  upphugga  sten  till  den  till- 
ämnade  eller  påbegynta  tempelbyggnaden 

endast  för  att  derigenom  förtjena  syn- 
dernas förlåtelse.  —  Marken  omkring 

Wittseröd  är  mycket  kuperad  af  höjder, 
dalar  och  skogsmark;  storartade  vuer 

erbjudas  på  flera  ställen,  dels  öfver  Ring- 
sjön, dels  åt  den  vackra  Rönneådalen. 

I  nämnda  å  har  byn  ålfiske,  och  skulle 
der  äfveuledes  kunna  idkas  ett  ganska 
förmånligt  laxfiske,  om  kungsådran  i 
denna  Skånes  ypperliga  och  breda  ström 
af  vederbörande  blef  öppnad,  såsom  deu 
af  ålder  varit  hafver.  Ty  icke  blott  i 
äldre  skrifter,  utau  äfven  i  åtskilliga 
dorasslut,  tillkomna  i  anledning  af  tvist 
om  fiskerierua  och  deras  afstängande  i 
samma  vattenrika  å,  är  det  tillräckligen 

bestyrkt,  att  kungsådra  hållits  deruti  från 
uråldriga  tider  och  alltså  borde  ännu  i 
våra  dagar  hållas  öppen.  De  domar  och 
resolutioner  man  eger  härutinnan,  äro 

förnämligast  guvernementets  i  Malmö  re- 
solutioner af  den  21  April  1699  och 

1713,  samt  Göta  hofrätts  i  Jönköping 

dom  af  den  9  Dec.  1785,  hvilka  enhäl- 
ligt förklara,  att  kungsådra  bör  hålla» 

öppen  för  de  skattlagda  fisken,  som  i  ån 
tillhöra  Bjersgårds  säteri  samt  Tornerups 
och  Herrevadsklosters  kungsgårdar;  och 

slutligen  skånska  hofrättens  i  Christian- 
stad dom  af  den  26  Mars  1824,  i  an- 

ledning af  tvist  mellan  egarne  till  Rön- 
neholras  och  Trolleholms  säterier,  angå- 

51 
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eudc  fiskerierua^^i  ån  nära  dess  aflopp 

ur  Ringsjön,  i  hvilken  dom  det  uttryck- 
ligen säges,  »att  det  af  iildre  handlingar 

uti  ett  förut  härstiules  afgjordt  mål  an- 
gående tiskesrätt  i  Könneä  är  upplyst, 

att  uti  ucnsararaa  af  åider  varit  kungs- 
ådra». Som  nu  åtskilliga  qvarnverk  uudtr 

tTi  sednare  tid  blifvit  anlagda  i  au  och 
deusanania  på  flera  ställen  obehörigeu 
kommit  att  afstängas  genom  hvarjehanda 
fördämningar,  så  liar  vederbörande  tvärt- 

emot l)L'rörde  domslut  om  öppen  kungs- 
ådra gjort  den  på  enskildt  intresse  grun- 
dade tolkning,  att  densamma  ej  gäller 

de  qvarnverk,  som  i  nämnda  å  blifvit 

uppförda. 
För  närvarande  eges  1  '-^^  af  Wiftse- 

löd  med  underlydande  qvarnstensbrott  af 

Lars  Klementsson,  ̂ , -g  mtl  af  hofmar- 
skalken  Coijet  och  V.,g  mtl  af  rnjölnaren 
Måns  Svensson. 

Wittsjö,  annex-socken  till  Akarps 
pastorat  i  Vestra  Göinge  härad  af  Chri- 

stianstads län,  o'/o  mil  nordvest  från 

Christianstad,  ̂   ̂  mil  från  Akarp,  inne- 
håller 28,882  tid  eller  106,739  qvadr.- 

ref  och  O.ocs  qvadratmil  vatten,  fördelade 

på  26^/j6  mantal,  deraf  18}^  skatte,  \l 
krono  och  7'V,5  frälse,  taxerade  till 
684,000  rdr  rmt,  med  2,360  inbyggare, 
dessutom  höra  hit  i  kyrkligt  afseende 
hemmanen  Yxenhult,  Höijalt,  Sandhult, 

2  skatte,  V \>  frälse,  som  föras  i  jorde- 
boken till  Fagerhults  socken  i  Norra 

Äsbo  härad,  med  240  inbyggare.  Marken 

är  i  allmänhet  ojeran  och  bergig.  Rå- 
dande jordmån  är  sandl)landad  svart- 
mylla, skog  finnes  till  nödtorft;  omkring 

60  sågqvaruar.  Hela  fastighetsvärdet 
741,000  rdr  rmt. 

I  socknen,  nära  en  insjö  af  samma 
namn,  har  legat  ett  fäste,  som  hetat 
Wittsjöborg,  och  hvilket  skall,  enligt 
sägnen,  blifvit  af  eld  förhärjadt.  Några 
leraningar  deraf  funnos  för  ett  sekel  till- 

baka. I  socknen  föreföll  den  11  Febr. 
1612  en  strid,  der  Gustaf  II  Adolf  led 

ett  af  de  fä  nederlagen  på  sin  seger- 
bana, och  vid  hvilket  tillfälle  denne 

bjelte  råkade  uti  stor  personlig  fara, 
hvarur  han  räddades  af  dåvarande  kam- 

marjunkaren  Peder  Baner.  250:de  års- 
dagen för  denna  minnesrika  händelse 

firades  år  1862  af  sockenboerna,  se  vi- 
dare art.  Igelsta. 

Den  betydligaste  gården  heter  Ore- 

torp;  %  mtl  Olastorp,  ' ',  Rommestorp, 
V.j  Snärshult  lyda  under  Hofdala.  — 
Vo  frälse  Månsatorp  och  '/j  mtl  Hår  sjö 
i  sambruk.  —  Af  hemman  finnas  Briins- 

hult,  Bökholm,  Backatorp,  Bröna,  Björs- 
torp,  Stora  och  Lilla  Frösboholma,  Häst- 
hult,  Porrarp,  Uyyletorp  m.  fl.  Inom 
socknen  har  förut  varit  postkontor;  i 

dess  ställe  är  nu  postexpedition  i  Mar- 
karyd  i  Sunnerbo  härad  af  Småland; 
ännu  finnes  marknadsplats  och  gästgif- 
veri  i  Wittsjö  by,  der  handel  idkas  af  3 

personer.  —  Adress:  Hessleholni. 
Witulsberg;  eller  Witulsäng,  ett  fr.- 

säteri  uti  Waksala  socken  af  Uppsala 

län,  består  af  1 '/.^  mtl,  har  jemte  '/.^ 

frälse,  1*^/^  skatte  "VVitulsberg  tillhört  släg- 
ten  De  Geer.  På  egorna  står  runstenen 

.^    196   i   Liljegrens   run-urkunder. 
Witzssjö  (Wissiö,  Wisså,  Westå),  i 

Tostareds  socken.  Marks  härad,  Elfsborgs 

län;  uppgifves  i  »Handlingar  rörande 
Skandinaviens  historiaw,  29  del.,  sidd. 

69,  81,  såsom  gränsskilnad  mot  Dan- 
mark, åren   1594  och   1603. 

Wivalla,  by  uti  Längbro  (Långebro 

i  1664  års,  Längbro  i  1694  och  sed- 
nare  års  jordeböcker),  socken  af  Örebro 

härad  och  län,  '/^  mil  nordvest  från 
staden  Örebro;  3  mtl  skatte  på  3  n:r, 
med  4  åboer,  43  inbyggare,  inberäknadt 
vid  tillhörande  Wivallafallet  och  torpet 
Petersberg;  taxeringsvärdet  33,600  rdr. 

Byn  har  den  märkvärdigheten  att  vara  fö- 
delseort åt  den  hos  folket  för  sina  vackra 

visor  ännu  i  minne  varande  Lars  Wi- 
vallius,  men  kring  hvars  namn  förut 

grupperat  sig  en  mängd  skalkstyckeu 
med  anledning  af  ett  hans  kärleksäfventyr. 
Enligt  berättelsen  hade  han  nemligen  i 

»Danmark»  (bör  vara  Skåne)  fattat  kär- 
lek till  en  förnäm  adelsmans  dotter, 

Gertrud  Grip,  och  under  namnet  Gylleu- 
stjerna  (han  skref  sig  likvisst  »Jeg  er  icke 
Gyllenstjerna»)  tagit  henne  till  hustru; 
men  allt  upptäcktes  och  Wivallius  ryck- 

tes från  sin  käraste  samt  kastades  i  fän- 
gelse, der  han  sjöng  om  sin  kärlek,  sin 

saknad  och  sin  olycka.  I  riksarchivet 
förvaras  ett  bref,  hvarigenom  hertig  Carl 

bortgaf  en  gård  i  Wivalla  till  Nils  Jons- 
son, tör  trogen  tjenst  mot  rikets  fiender; 

brefvet  är  undertecknadt  af  hans  gemål 

Kristina,  som  deruti,  märkligt  nog,  kal- 



Wiien. Waxna. 403 

lar  sig  Kristina,  Sveriges  drottning,  eliuru 
det   skedde   2  iir    före    kon.  Johans  död. 

Wixen,  Norra  och  Södia,  sjöar  uti 
Jönköpings  län,  vid  72b  .i  729  fots  höjd 
öfver  hafvet. 

Wolffenfors,  f.  d.  jernbruk,  se  art. 
Hellared. 

Wollsjö  (i  1825  och  1777  års  jor- 
deböcker), Wålsjö  på  Jildre  kartor,  annex- 

socken till  Frenninge  pastorat  i  Färs 
härad  af  Malmöhus  län,  4  mil  norr  om 
Ystad,  2  rail  frän  Hörby;  arealen  O.iva 
qvadratmil,  deraf  0,ooi  vatten,  eller  3,981 
tid  ;^  22,303  qvadratref  fast  mark,  är 

fördelad  pä  6j.',  mtl  skatte,  3';.2  krono, 
tillsammans  I0^/,o  mtl,  med  ett  taxe- 

ringsvärde af  900,500  rdr  rmt.  Socknen, 

med  mer  backig  än  jemn  mark,  i  all- 
mänhet skarp  åkerjord,  med  lera  till 

jordmån,  någon  äng  och  torfmosse,  obe- 
tydlig skog,  beboddes  1865  af  1,400 

inbyggare.  Kyrkan  ligger  -^/g  mil  från 
moderkyrkan.  —  Gårdar  och  byar:  Woll- 
sjö  ber.  säteri,  3 '/.i  mtl,  se  nedan.  — 
Wollsjö,  Brösarp,  byar.  —  Pregestad, 
Klasaröd,  Sälljeröd,  enstaka  hemman. 

—  Adress:   Vlörby. 
Wollsjö,  egendom  uti  ofvanbeskrifna 

socken,  omkring  4  mil  från  städerna 

Lund,  Ystad  och  Cimbrisharan,  2 ','4  mil 
från  Hörby,  består  af  2\-\  mtl  i  beru- 

stade säteriet  Wollsjö  samt  '/.,  frälse 
Brösarp,  med  tillsammans  600  tids  ego- 

rymd, deraf  150  skog.  Mangårdsbygg- 
naden af  sten,  är  prydlig,  2  våningar 

hög,  med  4  flyglar;  dertill  hör  ansenlig 
trädgård  om  10  tid.  Vid  egendomen 
finnas  mejeri  med  50  kor,  såg,  rajölqvarn 
och  garfveri;  taxeringsvärdet  132,000 

rdr  rmt.  Wollsjö,  3*,.^  mtl  ber.  säteri, 
utgjorde  1825  med  7  underl.  rusthåll, 
ett  större  gods,  tillhörigt  baronerna  Trolle, 

på  1840-talet  en  Krook;  år  1863  eydes 
ofvanuppgifna  del  af  possesionaten  Cl. 
Ekstéen,  resten   hade   27   brukare. 

Womb  (i  1825  och  1777  års  jorde- 
böcker),  ett  konsistorielt  pastorat  uti 
Lunds  stift,  består  af  socknarne  Womb 
i  Färs  och  Weberöd  i  Torna  härad  af 

Malmöhus  län,  2^;^  mil  o.  s.  o.  från 
Lund,  med  24V',2  mtl  och  en  folkmängd 
af  2,170.  —  Womb,  modersocken,  upp- 

tar en  areal  af  0,233  qvadratmil  land  och 
0,u2  d:0  vatten,  eller  5,392  tunnl.  = 
30,195  qvadratref  fast    mark,    fördelade 

på  ̂ 4%  ratl,  deraf  '  2  krono  och  4V4 
frälsb  (7,244  tid  efter  N.  Bruzelius), 
taxerade  jemie  ett  tegelbruk  till  644,000 
idr  rmt.  Socknen  har  mager  och  .«\andig 
åker,  godt  liöbol  och  förtriiffiig  tortjord, 
ni<^n  är  besvärad  af  flygsand,  likväl  be- 

tydligt mindre  i  en  sednare  tid  genom 
egaren  af  Öfveds  kloster,  friherre  Ramels 

försorg,  hvarigenom  ärligen  omkring  60 
å  70  tid  blifvit  förvandlade  till  furuplau- 
teringar.  Wombsjön,  en  af  Skånes  an- 

senligare sjöar,  med  104  fots  höjd  öfver 
hafvet,  är  till  större  delen  här  belägen. 

xVfven  finnas  Heljesjö,  '/^  mil  lång,  rik 
på  braxen.  Under  året  1863  ha  gruud- 
förbättringsarbeten  blifvit  verkställda  af 
dikningsförraän  till  ett  värde  af  7,665 

rdr  rmt.  —  Inbyggarne,  till  antalet  700, 
ha  till  följd  af  det  isolerade  läget,  längre 
än  i  granusocknarne  l)ibeliållit  gamla 
ohyfsade  vanor,  som  dock  synas  mer  och 
mer  afläggas,  hvartill  i  icke  ringa  mån 
nämnde  friherre  Eanicl  bidragit,  i  det 
han  låtit  uppföra  en  bättre  skolbyggnad 
och  för  att  betrygga  sina  underhafvandes 
ålderdom,  insatt  i  häradets,  hufvudsakli- 
gen  af  honom  stiftade  sparbank,  medel 
för  hvarje  åbo  och  husman,  som  sjelfva 
erhålla  ueröfver,  under  vissa  vilkor,  full 
dispositionsrätt,  till  ett  belopp  at  omkr. 
1,650  rdr  rmt  årligen.  Kyrkan,  belägen 

på  en  höjd  (''/g  mil  efter  adress-kalend.) 
•V4  mil  s.  v.  från  annex-kyrkan,  är  liten, 
men  af  god,  gammal  stil,  och  har  nyli- 

gen fått  ett  stentorn.  Om  en  kyrko- 
herde, Johanries  Rafne]lerCorvinus(l650) 

berättar  än  folket  allehanda  sägner,  der- 
ibland  hur  han  bidragit  till  utdrifvandet 
af  en  ond  ande  ifrån  en  dermed  besatt 

engelsk  prinsessa,  naturligen  med  alle- 
handa vidunderliga  tillägg  och  hopblan- 

dad med  folkets  egna  vidskepliga  före- 
ställningar. 

Gårdar:  Prestgård,  '.g  mantal,  och 
Kloclarebol,  '/g  mtl.  —  Socknens  öfriga 
hemman,  4'Vib  mtl  VVombs  by  och  Vig 
mtl  Wärnshus  lyda  under  Öfveds  kloster 

i  Öfveds  socken.  —  Adress:  Hörby  och 
Öfveds  kloster. 

"Woxna,  socken  uti  Södra  Helsing- 
lands  fögderi  och  Gefleborgs  län,  9V2 
mil  vester  från  Söderhamn;  areal  53^632 
tid,  eller,  efter  Hahrs  Stat.  tab.,  2,263 
qvadratmil  land,  0,u54  vatten,  fördelad 

mellan  8''  ,g    mtl,    bebodda    af  omkring 
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930  inbyggare.  Tax.-värdet  är  237,200 
rdr  rmt.  Marken,  ojemn  och  bergig,  är 
uppfyld  af  eu  mängd  sjöar  och  mossar. 
Boskapsskötsel  och  kolning  för  Woxna 
bruk,  hvartill  hela  socknen  hörer,  äro 
hnfvudnäringar;  socknens  öfverflödiga 
skogsprodukter  anses  åtgå  till  brukets 
uppehållande.  Ur  en  grufva  på  Gymås 
malmrält  bröts  1861:  17,991  centuer 

jernmalm.  —  Socknen,  som  fått  namn 
af  den  härigenom  flytande  Woxna  elf, 

utgör  ensamt  för  sig  ett  patrouelt  pa- 
storat, beläget  26'/2  mil  från  stiftsstaden 

Uppsala,  upptages  dock  ej  särskilt  i  jor- 
deboken (se  Ofvanåkers  socken);  förra 

innehafvarne  al  Woxna  bruk,  som  eger 

patronatsrätten,  ha  nyligen  låtit  ombygga 
socknens  gamla  kyrka  till  ett  nytt  och 
prydligt  tempel,  med  rika  ornamenter, 
samt  till  kyrkan  förärat  2:ne  stora  ljus- 

kronor af  brons  och  till  altarprydnad  en 
Agnus  Dei,  hvilande  på  en  bibel  med 

de  7  inseglen,  utom  flera  andra  dyr- 
bara gåfvor.  Dessutom  äro  åtskilliga  pen- 

ningebidrag  gjorda  till  såväl  folkskolan, 

som  fattigkassan,  samt  år  1864  en  spar- 
bank inrättad,  hvartill  brukets  dåvarande 

disponent  skänkt  grundfonden.  Under- 
visningen sker  uti  en  fast,  en  små-  eller 

by-  och  eu  söndagsskola.  Socknen  ut- 
göres  af  128  öresland  frälse,  fördelade 

mellan  byarne  Dalkarlsbo,  Edsberg,  Lem- 
bo,  Bom,  Fmnstuga,  Hamna  och  Öj- 
verbo,  1  skatte  Njupa  samt  Woxna  bruk 
och  masugn.  —  Adress:  Bollnäs. 

Woxna,  stångjernsbruk  med  masugn 
uti  förutbeskrifna  socken;  det  förra  har 
4  lancashirehärdar,  med  c:a  14,560  ctr 
smide;  vid  den  sednare  tillverkas  årligen 
omkring  17,570  ctr  tackjera  af  Gymås 
och  Sörskogs  malmer.  Smidesstämpeln 
visar  2  fiskar  med  krona  öfver  inom  en 

cirkel.  —  Det  härvarande  Sparrefors  ma- 
nufakturverk åter  uppfördt  1855,  efter 

att  hafva  varit  nedlagdt  i  23  är,  med 
4  spikhamrar,  nedbrann  för  ett  par 
år  sedan.  Tiden  är  okänd  för  brukets 

anlägirning,  men  såsom  grundläggare 

uppgitVes  en  Gahu.  Pä  1780-talet  fanns 
här  inrättadt  af  öfver-direktören  Erik 

Hagström  ett  litet  slip-  och  polérverk 
för  stenarter.  Egare  år  1825  var  kom- 

merserådet J.  C.  Muller,  1845  friherre 

Ridderstolpe,  1850  ett  bolag,  bestående 

af  grosshandl.   W.  II.  Kempe,  P.  F.  Bru- 

sewitz  och  W.  Röhs'  arfvingar.  Enligt 
Gefle-Posteu  ha  Woxna  egendom  samt 
Arbacka  sågverk  under  året  1865  blifvit 
försåldt  till  handelsbolaget  J.  T.  Thomson, 
T.  Bonar  i  C:ni  i  London.  På  sednare 

tiden  ha  bruksegarne  bedrifvit  tiramer- 
afverkning  i  stor  skala.  Bruket  och 
masugnen  voro  1863  taxerade  till  80,000 
rdr  rmt. 

Woxnau  eller  Woxne-elf,  näst  Ljusne 
elf,  hvaraf  den  utgör  en  gren,  den  stör- 

sta i  Helsingland,  omfattar,  med  delar 

af  Herjedalen  och  Dalarue,  ett  flodom- 

råde af  31  j',/;,  qvadratmil.  Den  eger 
sin  upprinnelse  i  sjöarne  Amsen  och  Sik' 
sjön  uti  Herjedalen,  utgör  med  öfra 
delen  af  sitt  lopp  gränslinien  mellan 
Dalarne  och  Helsingland,  uppsamlar  vat- 

ten från  Orsa  finnmark  och  från  sock- 
uarne  Högdal,  Los,  Färila,  Ofvanåker 
och  Woxna,  vid  hvars  kyrka  den  har  ea 

höjd  af  748  par.-fot  öfver  hafvet,  genom- 
flyter vidare  Alfta  och  Bollnäs,  der  deu 

vid  258  fots  höjd  bildar  sista  insjön, 
Woxnasjön,  samt  utfaller,  med  en  längd 
af  16  mil,  nedanför  Lenninge  i  Ljusne 
elf.  För  några  år  sedan  upprättades 
kostnadsförslag  för  en  kanals  öppnande 
till  sammanbindning  af  de  stora  sjöarne 
Amungen  och  Mållången,  h varigenom  en 

3V2  mils  lång  segelbar  vattenkommuni- 
kation skulle  uppkomma  på  gränsen  mel- 

lan Helsingland  och  Dalarne.  Ärligen 
skadas  oragifvande  hemman  af  elfveus 
öfversvämningar. 

Woxtorp  (i  1825  års  jordebok),  Wåx- 
torp  (efter  Forsell  och  ecklesiastik-matr.), 
socken  i  Södra  Möre  härad  af  Kalmar 

län,  begränsad  i  nordost  af  Hagby,  i 
nordvest  af  Arby,  i  söder  af  Halltorp 
och  i  öster  af  Kalmar  sund  —  med  75 

fots  höjd  öfver  hafvet  —  innefattar  en 
areal  af  O.ih  qvadratmil  =  2,638  tid 
(3,749  tid  efter  Forsell), 

18V,2  ratl,    deraf    15'/,2 
krono    och     Vj^    frälse. 

fördelade  på 

mtl  skatte,  2 

Största  deleu 

består  af  en  jemn  och  fruktbar  lands- 
bygd, mellan  de  vidsträckta  åkerfälten, 

beväxt  med  lummig  löfskog.  Pä  nord- 
östra gränsen  flyter  den  betydliga  Arby- 

ån  mot  hafvet;  öfriga  vattendrag  äro 

obetydliga.  Taxeringsvärdet  1864  upp- 
togs till  397,600  rdr  rmt.  Folkmängden, 

som  1805  var  453,  hade  1864  vuxit 
till  760.   Såsom  en  e^renhet  i  statistiskt 
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hänseende  har  raan  anmärkt,  att  under 
ett  helt  är,  1860.  inträffade  i  denna 

församling  icke  ett  enda  <^iftermfd,  ehuru 
flertalet  inbygf?are  bestar  af  välbergadt 
folk.  —  Kyrkan,  gamuial,  belägen  2% 

mil  sydvest  frän  Kalmar,  '^.'g  mil  norr 
om  moderkyrkan  i  Ilalltorp,  är  byggd 

ungefcir  som  Solna  kyrka  vid  Stock- 
holm; enligt  berättelsen  förändrad  frän 

vakthus  och  invigd  pa  bekostnad  af  en 

i  kyrkbyn  boende  fru,  med  namnt-t  Löna, 
som  för  att  slippa  bevista  gudstjensten  i 

Halltorps  kyrka  med  en  dess  like,  bo- 
ende i  Wärnaby;  men  alt  denna  såsom 

de  flesta  våra  sägner  är  uppblandad  af 
sanning  och  dikt,  synes  redan  deraf,  att 
detta  skulle  då  icke  liafva  tilldragit  sig 
förrän  efter  1567,  ty  förut  har  socknen 

varit  annex  till  Mortorp,  men  det  öf- 
verensstämmer  icke  med  kyrkans  ålder. 
Barnundervisningen  besörjes  i  en  år  1847 
inrättad  fast  folkskola,  som  eger  eget 
skolhus.  En  gård  i  Woxtorps  kyrkoby 
är  af  historisk  märkvärdighet  genom  en 
dess  egares,  Arvid  Westgötes  (ovisst  om 
det  var  den  frejdade  fältöfversten)  illa 
misshandlande  år  1534  och  dödande  af 

de  upproriska  småländska  bönderna  un- 
der Nils  Dacke;  år  1564  hade  socknen 

åter  ett  fiendtligt  besök  af  Danskarne, 

som  uppbrände  alla  gårdarne.  I  förut- 
nämnda   by    är    1    ratl  komminister-bost. 

—  1  mtl  stom  under  Halltorps  prest- 
gård.  —  Byar  äro:  Bjur  snäs,  Broby, 
Igelösa  och  Nantorp;  Ekenäs  lastage- 
plats,  med  16  åbyggnader,  åsatta  ett 
fastighetsvärde  af  16,000  rdr  rrat.  — 
Adress:  Kalmar. 

Woxtorp,  Wåxtorp,  fordom  kallad 

Wagenstrup,  annex-socken  till  Hasslöfs 
pastorat,  är  belägen  uti  Hööks  härad  af 
Halmstads  län,  IV4  mil  från  Laholm, 
med  en  areal  af  26,707  tid  (=  149,559 
qvadratref)  fast  land,  0,o(k!  qvadratmil 
vatten;  hemmantalet  527io  mtl,  deraf 

6iJ skatte,  iVj  krono,  44», ^  frälse;  2,470 
inbyggare.  —  Socknen  genomskäres  af 
Stens  och  Nossa  åar,  hvilka  drifva  några 
qvarnar,  för  öfrigt  finnas  af  vattendrag 
endast  mindre  sjöar,  deribland  den  öf- 
verst  mot  skånska  gränsen  och  vid  Chri- 
stianstadsvägen  liggande  tSjaltsjö,  som 

är    ̂ '4    mil    lång,    är   den   betydligaste. 
—  Af  byar  och  hemman  ha  Menlösa, 
Wåxtorp,  Ternarp  och  Skrumuiered,  be- 

iägha  på  slättbygden,  högland  mark  och 
sandblandad  mylla  till  jordman;  Wind- 
arp.  Berg,  Estorp,  Kjerr,  Yllevad  och 
Jonstorp,  vid  foten  af  Hallandsås,  jord- 

mån af  mindre  sandblandad  mylla  än 
föregående,  samt  bränntorf;  Fogelsåiig, 

'/.>  mtl  uts.  frälse,  bättre  bebygdt,  Ba- 
stena,  Pershult  och  Floalt  äro  enstaka 

skogsheminan  med  bättre  svartmylla; 
socknens  öfriga  byar  ocii  hemman  äro 
alla  belägna  i  skogsbygden.  Skogslotter 
tillhörande  Yllevad  m.  fl.  hemman  äro 

taxerade  till  20,000  rdr  rmt.  —  Kyrkan, 

'/.,  mil  från  moderkyrkan,  är  murad  med 
gråsten,  hvälfd  med  tegel  och  täckt  med 
bly,  50  alnar  lång  och  17  alnar  bred; 

på  norra  sidan  finnes  ett  utbyggc,  kal- 
ladt  kapellet,  med  årialet  1601  uti  mu- 

ren. I  kyrkan  äro  medlemmar  af  släg- 
terna  Biide,  Krummedig  och  Meck  be- 
grafna.  Korarain.-bost.  JW  3  Wmdarp, 

1  mtl,  ligger  pa  Hallandsås,  '/^  mil  frän 
hvardera  kyrkan.  Folket  är  uti  hela 
Halland  berömdt  för  utmärkt  slöjdflit 
uti  strumpstickning.  Barnundervisningen 
sker  ambulatoriskt,  antalet  af  dem,  som 

på  en  gåni--  deri  deltaga,  är  290.  — 
Fornlemningar  utgöras  af  uppresta  ste- 

nar, hvaraf  en,  Björnstenen  kallad,  skall 
förvarat  en  hel  krigskassa;  Snibestugan, 

en  grotta,  förmodligen  den  af  A.  A.  Af- 
zelus  omnämnda  bergskulan,  der  20  man 

kunna  rymmas,  ett  minne  från  snapp- 
hanetideu;  ett  ställe  på  en  liten  backe 
benämnes  slottet,  der  en  af  ortens  me- 

cenater föregifves  hafva  residerat;  Ka- 

lentan,  en  plats  på  Hallandsås,  skall  er- 
hållit sitt  namn  deraf,  att  här  varit  en 

samlingsplats  för  Hallands  och  Skånes 
presterskap.  Skadeberg  och  Galgbacken, 
båda  nära  invid  socknens  enda  herregård. 

—  2  mtl  Mellösa  (Menlösa)  med  qvarn, 
tegelbruk  och  angbränneri,  är  en  bättre 

bebyggd  gård.  —  Omkring  4  mtl  lyda 
under  Krapperup.  Kärramölla,  Gränsa- 

hus och  Tormarp  äro  qvarnar  med  9  par 
stenar.      Walleii.  —  Adr.:  Laholm. 

Woxtorp,  annex-socken  till  Werna- 
mo,  belägen  i  Östbo  härad  af  Jönkö- 

pings län,  begränsad  i  norr  och  vester 
af  Wernamo,  i  öster  af  Gällaryd,  i  syd- 

ost af  Rydaholm,  i  sydvest  af  sjöarne 
Furen  och  Flåren  samt  Tånnö.  Från 

norr  skjuter  sjön  Hinsen  '/o  '"il  ioät 
landet;    på  sydvestra   gränsen  inkommer 
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Lagaåus  stora  östra  biflod,  Os-ån,  eller 
som  dei»  här  kallas  Araii,  från  sjön 
Längeii,  utgör  till  en  del  ji^ränseu  mot 
Rydaholm,  utfaller  derefter  i  Furen,  ocli 
sammanbinder  sedermera  vid  Ed  denna 

sjö  med  Flåren,  som  sträcker  si»<  långt 
nedåt  Sunnerbo.  Mellan  de  begge  sjö- 
arue  ligger  endast  ett  långt,  smalt  näs. 
Landet  är  i  allmänhet  mycket  kuperadl, 
ofta  sienbundet.  Nordvestra  delen  af 

socknen  upptages  till  stor  del  at  vilda 
och  sumpiga  skogar,  men  tor  öfrigt  kan 
deuna  socken  anses  såsom  en  af  de  na- 
turskönaste  och  rikaste  i  hela  vestra  Sniå- 
lauci.  Åkerjorden  och  ängen  är  god, 
skogei.  fullt  tillräcklig,  ofta  af  bok  med 
spridda  lönnar,  aimar,  lindar  o.  s.  v. 
Mossar  och  raoar  äro  här  okända.  — 

Hemmantalet  är  34'/^,  hvaraf  12  mil 
skatte,  1^8  krouo  och  20%  frälse;  ta- 

xeringsvärdet år  1863:  818,600  rdrrmt. 
Folkmängden  steg  1805  till  903,  1850 
till  1,355  och  1864  till  omkring  1,510 

personer.  Woxtorp  har  med  grannsock- 
nen Tåniiö  gemensam  en  flyttande  folk- 

skola och  en  småskola;  skolhus  och  soc- 
kenbibliothek  finnas.  Vid  Ed  (se  den 

an.)  bar  sista  egaren  låtit  uppföra  en 

större  skolhusbyggnad,  fattighus  och  ar- 
betsinrättning för  behöfvaude  underliaf- 

vande.  Socknen  håller  10  man  af  Jön- 

köpings regemente  och  3  man  af  Små- 
lands grenadierer.  —  Kyrkan  är  belägen 

^/^  mil  från  Wernamo,  6 '/t  mil  från 
Wexiö  och  8  mil  från  Jönköping;  helte 
i  äldsta  tider  Ovaxthorp,  namnes  1238. 
Den  nuvarande  kyrkan  nybyggdes  1843 
och  prydes  af  en  vacker  altartafla  af 

Zoll  På  kyrkomuren  skall,  enligt  Af- 
zelii  sagohäfder,  finnas  en  målning,  före- 

ställande en  riddare  Herwe  Ulf,  som 
bodde  då  Ed  inom  socknen,  da  han 

om  julottan  tog  eraot  dryckeshornet  af 
trollqvinnan  med  ena  handen  och  med 
sitt  svärd  högg  hufvudet  af  henne  med 
den  andra,  gömde  hornet  och  for  till 

kyrkan,  se  härom  vidare  Trolle-Ljungby. 
—  Af  fornleraningar  förekomma  runste- 

nen Jfi  1,248  i  Liljegrens  Kun-urkunder, 
åtskilliga  griftrör  och  kummel,  hvarest 
man  funnit  gamla  smycken,  flintsaker, 
grafuruor  ra.  m.  i  grannskapet  af  Ed; 
likaså  vid  Else^ärde  och  Bor.  På  ett 
gärde  vid  Drömiugc  står  ett  träkors, 

sedan   uronioues  tider  underhållet  af  bya- 

männen, som  häraf  vänta  god  äring; 
sägnen  förtäljer,  att  två  bröder  under 
resa  till  kyrkan  här  ihjelslagit  hvarandra. 
Trettio  alnar  från  korset  står  ett  lika 

heligt  ansedt  enstaka  enträd,  16  fot  högt 
och  4  fot  tjockt;  man  tror  sig  veta,  att 
deuna  en  för  400  år  sedan  hade  samma 
storlek.  En  bondson  från  denna  socken 

antog  först  namnet  Psilander,  hvilket 
efter  sin  grekiska  härledning  betyder  en 
man  af  ringa  stånd,  och  blef  sedermera 

kyrkoherde  i  Hvittaryd ;  se  vidare  deuna 
artikel.  —  Bland  gårdar  i  socknen  må 
nämnas  Ed,  Lundboholm,  säterier,  på  sina 
ställen  beskrifna;  Ulås,  2  mtl  säteri, 
eges  af  bönder;  Ulås  Norreg.,  %  mtl, 
komministersbol ;  byar  äro  Dröminge,  Bor 

med  gästgifven.  Björkekulla  m.  fl.  — 
Adress:   Wernamo. 

Wram  och  Bjuf,  alternerande  regalt 
och  patronelt  pastorat  till  egaren  af 
W raras-Gunnarstorp,  2  mil  från  Helsing- 

borg, består  af  46^8  mtl,  med  en  folk- 
mängd af  2,670  personer.  —  Norra 

^\  ram,  modersocken,  är  belägen  till  stör- 
sta delen  i  Södra  Åsbo  härad  af  Chri- 

stianstads län  samt  till  en  del  i  Luggude 
härad  af  Malmöhus  län.  Förstnämnda 
del  af  socknen  innehåller  7,128  tid  raed 

17*16  mtl,  den  sednare  delen  2,962  tid 
med  irVis  1"^''  eller  tillsammans  10,090 
tid  =^  56,504  qvadratref,  fördelade  på 

28Vg  mtl,  med  1,220  inbyggare.  Tax.- 
värdet  är  608,000  rdr  i  Åsbo  och  cirka 

500,000  rdr  i  Luggude  härad.  Marken 

är  i  allmänhet  jemn  och  slät,  raed  un- 
dantag af  den  del  af  socknen,  som  grän- 

sar till  Södra  Åsen,  hvarifrån  en  kal 

klippa  höjer  sig  inom  socknen,  erbju- 
dande en  vidsträckt  utsigt  åt  en  rik  slätt 

med  många  kyrkor,  åt  Sundet,  Nord- 
sjön och  åt  bergsudden  Kullen.  Den  del 

af  socknen,  som  är  belägen  i  Malmöhus 
län,  har  fullkomlig  brist  på  skog  och 

torfjord;  den,  som  ligger  i  Christianstads 
län  deremot,  yranig  skog,  till  största 
delen  tillhörande  sätesgården  Wrams- 
Gunnarstorp.  Tillverkning  af  ylleväfna- 
der,  trävaru-  och  tjäruförsäljning  utgöra 
indrägtiga  inkomstkällor.  Inom  socknen, 

pä  bostället  Billesholms  utmark,  som  räk- 
nas till  Malmöhus  län,  är  upptäckt  en 

atenkolsgrufva,  hvilken  synes  blifva  den  ̂  
bäst  lönande  af  de  skånska  grufvorna. 
Helt     nyligen    fauns    i  denna  grufva  ett 
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så  stort  kolHis  i  en  enda  bit,  att  den 

innehöll  minst  en  tunna  kol.  —  Ar 

1808  utvidgades  VVrams  kyrka  med  en 

tillbyggnad  il  norra,  i  likhet  med  den  ;i 

södra  sidan.  Ar  1818  uppfördes  ny  sa- 
kristia, kyrkan  lörseddes  med  fönster. 

Ar  1821  oniniålades  predikstol,  orgel- 
verk, läktare  och  bänkar.  Den  pryde.s 

af  en  förträfflig  altartatla:  Kristus  i  Geth- 
aemane  och  korsfästelsen,  ett  mästerstycke 

i  alabaster.  --  Kland  kyrkoherdar  må 
nämnas:  år  1797  Lars  Andreas  Palm, 

hvars  kraft  förspordes  i  beredandet  af 
älskade  åhörares  bästa.  Inga  mödor, 
inga  svårigheter  kunde  hålla  tillbaka  hans 

bemödande  att  sprida  ljus.  Inga  främ- 
mande afsii^ter  kunde  förekomma  hans 

åtgärd  att  mota  lasten  och  bestraffa  dår- 
skaperna. Elementet  af  hans  hjerta  var 

nit  för  Herrans  ära,  och  detta  nit,  styrdt 
af  en  evangelisk  vishet  samt  understödt 

af  mycken  andlig  erfarenhet.  Under  hans 

tjenstetid  och  i  anledning  af  hans  upp- 

muntringar blefvo  i  Wrams  socken  upp- 
förda 3  skolhus,  lika  många  skolmästare 

antagna  och  med  lön  försedda,  hvartill 

han  utverkade  understöd  af  kyrkotiouden. 

Vid  d:r  Palms  tillträde  af  pastoratet  iii- 
bragte  jordarna  till  kyrkan  endast  37  sk. 

årligen;  inen  genom  hans  försorg  eger 

kyrkan  af  dem  en  årlig  inkomst  af  om- 
kring 30  rdr  rmt.  Genom  hans  åtgärd 

samlades  en  fattigfond  af  333  rdr  16  sk. 

bko,  3  fattighus  inrättades,  prestgården 

ombyggdes,  trädgården  utvidgades  och 

förbättrades.  Såsom  något  mindre  van- 
ligt torde  förtjena  nämnas,  att  socknen 

nyligen  å  kommunalstämma  beslutat  att 

socknens  enskilde,  ej  under  kronobetje- 

ningens  tillsyn  stående  vägar,  skola  in- 
delas och  underhållas  i  fullgodt  stånd, 

vid  vite  af  frän  5  till  20  rdr,  samt  derest 

lagning  ej  derpå  af  den  väghållnings- 
skyldige fullgjordes,  sådant  på  dennes 

bekostnad  skall  verkställas;  h vilket  be- 
slut blifvit  af  Kongl.  iMaj:t  faststäldt. 

—  I  Asarps  våw^  ligger  en  källa,  som 
sällan  uppspringer;  när  det  sker,  anses 

det  förebåda  missväxt.  I  Kjerreberga 

by  i  angränsande  Q,vidinge  och  Björne- 
kulla socknar  och  underlydande  förut- 

nämnda herregods  finnes  en  sten  och  eu 

källa,  hvarvid  en  tragisk  sägen  är  fäst, 

om  en  man  med  tre  söner,  hvilka  före- 
spåddes   att    de    skulle    döda   deras  tre 

systrar,   ofth  hvilket  ock  gått  i  fullbordati. 

—  Socknens  största  gärd  är  Wrams- 
GunnarstOT]),  Vg  mil  från  Prestgården. 

''^s  nitl,  i  Norra  Wrams  by  på  8^/24  mtl, 
Asarps  (Afvarp)  by  och  hemmanen  Bou/, 

Snuijgarp,  Rafnstorp,  Jutahuset,  Afagle- 

röd.  I  Södra  Wrams  by,  4''  ̂   mantal, 
inom  Malmöhus  län,  bodde  den  ryktbara 

Wramsqvinnan  ['anna  Svensdotter,  all- 
mänt känd  under  namnet  doktorinnan  i 

Wram,  och  hvars  rykte  sträckte  sig  låugt 
utom  Skåne;  med  en  stor  erfarenhet  och 

insigt  i  läkarekonsten,  förenade  med  hjcrt- 
1ig  godhet  och  oegennytta,  utöfvade  hon 
till  sin  död  1864  en  välsignelserik  verk- 

samhet. Till  Malmöhus  län  räknas  vidare 

Billesholm^  kungsgård,  '  ,,  mtl,  Bertils- 

torps  by,  74  nifl)  Jordberg,  '  j,  mtl, 
Skötmeholni,  Lnndsgård,  ̂ '^  mtl.  Uggla- 

hus, %  mtl,  och  Lu/inahus,  '  ,„  mtl.  — 
Adress:   Helsingborg. 

Wram,  regalt  pastorat  inom  Lunds 
stift,  i  Gärds  härad  af  Christianstads  län, 

'g  mil  från  Lund,  innefattar  socknarne 
Vestra  Wram,  moderförsamling,  och  Östra 

Wrara,  annex,  samt  består  af  33Vifj  mtl, 

med  2,714  inbyggare.  —  Vestra  Wram 
innehåller  11,826  tid  eller  67,225  qva- 

dratref,  fördelade  på  27'  4  mtl,  med  en 
folkmängd  af  2,330  personer.  Ar  1805 
utgjorde  invånarnes  antal  1,216.  Marken 

är  till  stor  del  backig  och  stenig;  om- 
vexlande  med  god  skog  af  bok,  ek  och 
annan  löfskog,  samt  goda  betesmarker. 

Rådande  jordmån  är  sandraylla.  Odlade 

jorden  utgjorde  år  1805:  690  tid.  Ta- 
xeringsvärdet   är    c:a   900,000   rdr  rmt. 

—  Kyrkan,  belägen  nära  2  mil  från 
Christianstad,  har  ursprungligen  bestått 

af  tvåqvadratiskt  skepp,  enqvadratiskt 
chor  och  rundel,  blifvit  sedermera  för- 

längd med  en  qvadrat  åt  vester  och  med 
ett  fyrkantigt  torn  derutauför.  I  den 

stora  kyrkbyn  vid  Wrams  ä  tinnes  gäst- 

gifveri,  skjutsar  till  Degeberga  l'^  mil. 
till  Näbbelöf  %  d:o,  till  Hörby  2'/2  d:o. 
inom  Malmöhus  län.  Inom  denna  soc- 

ken finnes,  ',4  mil  från  Maltesholm  i 
Sönnarslöf  socken,  som  angränsar  i  n.  o  , 

på  åsen  en  berghäll,  med  en  lång  och 

smal  öppning.  Der  förvaras,  enligt  folk- 
tron, skatter,  som  Snapphanarne  ditfört, 

och  bland  annat  en  stor  silfverkanna, 

som  är  fastkedjad  vid  ett  bord,  och  om 

hvilken  det  säges,  att  då  den  bortflyttas 
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skall  Wrams  by  brinna.  £n  gammal  man 
i  Wrara  beslöt  att  våga  sitt  lif  för  att 

krypa  in  i  hålan,  emedan  han  ändock 
icke  kunde  hafva  långt  qvar  att  lefva. 
Han  lyckades  att  komma  åter  ut  och 
hade  mycket  att  berätta  om  de  skatter 
han  sett  derinne,  men  af  hvilka  han 

icke  vågat  taga  något.  Oafsedt  hvad 
den  gamle  mannen  behagat  dikta,  visar 
dock  denna  tradition  huru  den  gamla 
mythbildande  fantasien  ännu  hos  folket 
är  lefvande,  huru  det  endast  behöfver 
ett  afstånd  af  tid  för  att  försätta  histo- 

riska händelser  in  på  sagans  omnide.  — 
Största  godset  utgöres  af  1  '/^  mtl  Så- 
daröd;  Såtarod  med  qvara  och  såg  samt 

','g  mtl  i  Vestra  Wrams  by.  —  Skiet- 
teljunga,  Tidsåkra,  Tållarp,  Erikstorp, 
Tåstarp,  Ullarp,  Kåresta,  Linnekulla, 

Rya,  Björkeröd,  Friggesta,  Ilnestorp,  Ak- 
arp,  Troeröd  äro  byar.  —  Adress:  Chri- 
stianstad. 

Wram,  Östra-,  annex-socken  till  Ve- 
slra  Wrams  pastorat,  består  af  1,435 
tid  =  8,0.36  qvadratref,  fördelade  på 

en  by  med  6^,js  mantal  med  380  in- 
byggare; har  jämnare  mark  än  Vestra 

Wram  och  en  jordmån  af  god  mylla. 

Wramsån  drifver  här  flera  qvarnar.  Tax.- 
värdet  23ö,200  rdr.  Kyrkan  är  belägen 
%  mil  öster  från  moderkyrkan.  Här 
märkes  gården  Marielund  (se  den  art.), 

upptagande  öfver  halfva  socknens  taxe- 
ringsvärde. 

Wram-Guimarstorp,  ^  Herregård  uti 
Wrams  socken,  Södra  Åsbo  härad  och 

Christianstads  län,  2  mil  från  Helsing- 
borg, en  knapp  half  mil  från  Björnekulla 

klint,  vid  foten  af  Söderåsen,  består  af 

4y2  mtl  frälse-säteri  och  de  underlydande 

hemmanen  utgöra  tillsammans  13^'J  mtl, 
deraf  SiJ  insockne  frälse,  3[^  utsockne 

samt  Vg  mantal  skatte.  —  Wrams-Guu- 
narstorp,  i  äldre  tider  kalladt  Gunde- 
strup,  skall  fått  namn  efter  en  torpare, 
Gunnar,  som  säges  bott  der  gärden  nu 
ligger.  Den  gamla  Wramsgården  skall 
legat  nära  Norra  Wrams  kyrka.  Den 

nya  uppfördes  '  ̂  mil  från  kyrkan  år 
1530  af  riddaren  Hans  Skougård  d.  ä., 
som  grundade  godset,  sedan  han  efter 
en  långvarig  rättegäng  med  erkebiskop 
Johan  Wiess  kommit  i  ostörd  besittning 

af  Wrams  län  samt  Waesby  och  Stubbe- 
rups  län    och    en    gård   i  Skörpinge,  en 

förläning,  som  redan  år  1517  gjordes 
honom  af  erkebiskop  Birger.  Gården 
Gundestrup  förblef  inom  slägten  inpå 
1620-talet,  då  den,  efter  att  godset  blifvit 
af  Hans  Skougårds  hustru,  fru  Anna 
Persberg  och  sonen  Jörgen  Skougård 
tillökt  genom  tillbytta  hemman  i  Wrams, 
Broby.  Björnekulla,  Brunnby,  Stenesta, 
Norrviddinge  m.  fl.  socknar,  utbytta  mot 

gårdar  på  Jutland  och  Seland,  öfverläts 
åt  fru  Anna  Skougårds  måg.  r.  r.  ocli 
amiralen  Jörgen  Wind.  som  ytterligare 
utvidgade  godset  med  gården,  som  han 
tillbytte  sig  af  konungen,  och  uppbygg- 

de 1633  boningshusen  på  Wrams-Gun- 
narstorp.  Hans  hustru  Ingeborg  Ulfstand 
innehade  egendomen  under  sin  lifstid, 
hon  var  den  sista  af  detta  namn  i  Skåne 

och  dog  1652,  hvarefter  gården  ärfdes 
utaf  sonen,  vice-kansleren,  geheiraerådet 
Holger  Wind,  som  för  att  undvika  att 
blifva  svensk  undersåte,  sålde  godset  år 

1661  till  sin  svåger  Christofi"er  Giedde, 
hvilken  svor  tro-  och  buldhetsed  åt  sven- 

ska kronan  och  var  en  bland  de  tolf  j 

danska  ättemän,  som  1664  introducera- 
des på  riddarhuset.  Under  hans  egotid 

skall  gården,  enligt  folktraditionen  blif- 
vit öfverfallen  och  plundrad  af  Snapp- 

hanarna,  hvilka  fasttogo  Gieddes  fru  och 
sökte  tvinga  henne  till  att  upptäcka  hvar 
dyrbarheterna  och  penningarna  blifvit 
undangömda,  samt  slutligen,  då  hon  ej 
kunde  förmås  dertill,  uppstaplade  de  i 

salen  på  Gunnarstorp  ett  bål,  dervid  fru 
Giedde  blef  bunden  och  bålet  antändt. 

Godset  kom  derefter  genom  gifte  till 

öfversten  Caspar  Johan  Berch,  som  ge- 
nom sina  insigter  i  landthushållniugen 

ocli  oförtrutna  verksamhet  försatte  går- 
den i  ett  blomstrande  skick.  Den  öf- 

verläts på  1690-talet  af  öfverste  Otto 
Christoffer  Berch  åt  dennes  adopterade 

son,  hvars  fader  var  hans  gamle  ung- 
domsvän och  kusin,  öfversten  Carl  Aug. 

Bergk,  boende  i  Lifland.  Denne  var 
sjelf  major  i  rysk  tjenst,  derifrän  han 
nu  tog  afsked  och  introducerades  på 
svenska  riddarhuset  1813  under  namnet 

Berch.  Till  sin  adoptive  faders  lagliga 
arfvingar  betalte  han  80,000  rdr  bko. 
Efter  hans  död  1818  inlöste  enkan  sina 

barns  lotter  af  Wrams-Gunnarstorp  och 
bebodde  det  tills  år  1839,  då  hon  l)ort- 
bvtte    det    åt    närvarande    egareu    rytt- 
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mästaren  R.  Tornérhjelm  mot  Ossjö  sätes- 
gård och   en   raellaiigift    af    17   t:r  guld. 

—  Egendomens  areal  utgör  10,045  tid, 
deraf  5,625  tid  skog.  ocli  till  gården 

höra  mejeri,  bränneri,  mjöl-  och  såg- 
qvarnar,  god  tillgång  pa  vildt  och  fiske. 
MangArdsbyggnaden.  med  fot  af  huggen 
gråsten  och  för  öfrigt  af  tegel,  har  af 

närvarande  egaren  undergått  en  stor  re- 
paration ;  den  bildar  en  fyrkant,  som  å 

tre  sidor  har  en  våning,  men  å  den 
fjerde  —  norra  —  tvänne  och  innesluter 

en  borggård,  i  hvars  raidt  ett  spring- 
vatten spelar.  A  södra  sidan  finnes 

en  utgång  at  trädgården,  som  med  par- 
ken, upptagande  35  tunnl.,  omgifver  på 

tre  sidor  boningshuset  och  innesluter 
ansenliga  orangeribyggnader  samt  den 
berså  och  buxbomshäck,  Linné  pä  sin 

tid  så  mycket  beundrade.  A  trädgår- 
dens östra  ända  finnes  en  af  nuvarande 

egaren  uppförd  vinterträdgård  med  väggar 
och  tak  af  glas.  Gårdsplanen  omgifves 
på  2:ne  sidor  af  stora  dammar.  Sydost 
om  parken  ligger  Djurgården,  nu  mer 
väl  icke  inneslutande  några  hjortar;  men 

ett  prydligt  hjorthus  står  qvar  och  på- 
minner om,   hvad    platsen    fordom   varit. 

—  Wraras-Gunnarstorp  har  ofta  blifvit 
hedradt  med  besök  utaf  svenska  och  dan- 

ska konungafamiljerna,  och  ännu  är  i 
friskt  minne  festen,  som  firades  med 

anledning  af  s\enska  konungens  och  dan- 
ska thronföljarens  sammanträffande  här- 

städes  i  Juli  1862.  —  Patronrättigheten 
till  Norra  Wrams  pastorat,  blef,  efter  att 
en  tid  ha  varit  förlorad,  återställd  egaren 

till  Wrams-Gunnarstorp  genom  kongl.  re- 
.solution  af  den   26  Juni  1732. 

Wrana,  ett  och  V  o  mtl  krono-säteri 

i  Skyllersta  (Skiöllersta  i  1664  åi-s  jor- 
debok) socken  och  härad  af  Örebro  län, 

naturskönt  beläget  nära  kyrkan,  1%  mil 

från  Örebro,  ̂ /^  mil  från  Pälsboda  jeru- 
vägsstation,  på  en  landtås  och  oragifvet 
af  löf-  och  barrskog  med  utsigt  till 
sjön  Qvismaren,  dit  äfven  gårdens  egor 
nå.  Dessa  bestå  af  188  tid  god  åker, 

175  tid  äng  och  189  tid  betes-  och 
skogsmark.  På  egendomen  underhållas 

enligt  uppgift  4 — 6  hästar,  8 — 10  par 
oxar,  50  kor  och  80—100  får.  Vid 
gården  finnas  kalkbrott  med  kalkugn 
samt  fiske  i  Qvismaren.  Taxeringsvärdet 
är  60,000  rdr  rmt.    Gården  har  tillhört 

VII. 
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bergsrådet  Jakob  Hartzen,  adlad  Äker- 
hjelm,  gafs  af  enkan  E.  de  Besche  till 
yngstii  dottern,  gift  med  majoren  Jakob 
R.  Anrep,  f  1764.  i  hvars  slägi  gården 
förblef  iiipjt  188( »-talet;  eges  nn  mer  al 
grosshandl.   A    Rudebäck   i  Göteborg. 

"Wrangelsdahl,  ett  och  '  ,  mantal 
frälse  i  Fäilöfs  .sorken  af  Östra  Göinge 
härad   och   Christianstads  län. 

Wrangelsholm,  ett  mtl  fräl.se-säteri 
uti  Waltorps  socken  af  (iudhems  härad 

och  Skaraborgs  län,  '  ̂  mil  n.  o.  frun 
Falköping,  nära  jernbanan,  är  bebygdt 
med  ett  vackert  stenhus  med  flyglar, 

omgifvet  al  stor  trädgård  med  utmärkta 
fruktträd  samt  vacker  löfskog  i  egorna ; 
var  i  1863  års  bevillning  åsatl  ett  vär 
de  af  24,000  rdr  och  med  sammanlagda 

IV4  frälse-säteri,  ',4  rå  och  rör  Holnia 
samt  underlydande  %  skatte,  \^/^  frälse 
jämte  Eaglåsa  mjölqvarn,  ett  värde  af 

130,500  rdr  rmt;  köptes  på  1600-talcl 
från  kronan  af  fru  Kerstin  Gylleiistjerna, 
egdes  1812  ef  enkefru  >satt  och  Dag, 

född  Gripenmark,  och  1863  af  bruks- 
patron P.  R.  Gylling  på  det  omkring 

2';o  mil  härifrån  belägna  Höberg  uti 
Wånga  socken. 

Wrangelsro,  egendom  med  laudtbruks- 
skola  uti  Ötraby  socken,  Halmstads  hä- 

rad och  län,  nära  V.,  mil  n.  o.  från 
staden  Halmstad;  den  förstn.,  bestående 
af  2  mtl  frälse,  är  på  sednare  tiden 

bildad  af  1  mtl  Öfraby,  ',.,  mtl  (i  JW  2j 
Fostad  (på  Topografiska  corpsens  karta, 

Fodstad  i  jordeboken)  och  ''2  mantal 
Skahaltz  af  titsockne  frälse  natur,  hvilka 

hemmausdelar  enligt  kammar-koUegii  ut- 
slag af  den  2(»  April  1830  gemensamt 

kallas  Wrangelsro  och  lyda  under  Spei- 
lingsholnis  gods.  Sedan  är  1857  har 
länets  landtbruksskola,  som  då  organi- 

serades medelst  statsanslag  af  4,000  rdr 

och  årligen  haft  tillskott  af  Hushållnings- 
sällskapet, varit  här  förlagd.  Vid  sko- 

lan, der  kursen  är  2-ärig,  äro  anställda 
en  föreståndare,  en  underlärare,  en  ve- 
terinärlärarc  och  en  lärare  i  slöjd  samt 

smide;  sedan  dess  stiftande  äro  12  fri- 
lärlingar och  3  betalande  utgångna;  under 

året  1864  var  lärjungarnes  antal  13, 
alla  fria;  under  samma  år  hade  vid 
skolegendomen  51, i  qvadratref  blifvit 
fullständigt  underdikade  med  på  stället 
tillverkade  tegelrör:    112  qvadr.ref  hafva 

52 
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merglats.  Egendomen  var  1863  taxerad 
till  45,000  rdr  och  landtbruksskolan  till 
14,000  rdr  rmt. 

Wrangsjö.pa  kartan  Wrångsjö.  Herre- 
går  J  i  Marbäcks  socken  af  Norra  Wed- 
bo  härad  och  Jönköpings  län,  ̂   ̂  mil 
n.  v.  från  kyrkan,  som  ligger  2' 'o  mil 
från  Ekesjö,  4';^  mil  från  Jönköping, 
är  belägen  invid  en  liten  sjö  af  samma 
namn  och  i  en  vacker  trakt.  Gården  ut- 

göres  af  *  .,  mtl  frälse-säteri,  förmedladt 
1814  från  1  mtl,  med  underlydande  2*  o 
mtl,  qvarn  för  2  par  stenar  samt  såg, 
alltsammans  taxeradt  till  50.600  rdr; 
godset  har  goda.  fastän  stenbundna  egor, 
godt  bete  och  behöflig  skog.  Första 

kända  egaren  är  ryttmästaren  Erik  Gud- 
mundsson Ulf  af  Horsnäs,  i  här  1564; 

med  dennes  sonsons.  Gustaf  Erikssons, 

dotter  Sigrid  kom  gården  till  Johan 
Diicker;  egdes  sedermera  af  landshöfd. 

J.  von  Mentzer,  majoren  von  Hartmans- 
dorff,  kapten  C.  Stålhammar  1820,  den 
på  sin  tid  mycket  omtalade  och  för  sina 
stridskrifter  mot  Grevesmöhlen  till  ett 

års  fästning  å  Waxholm  dömde  baron, 
sedermera  revisions-sekreteraren  J.  L. 
Boije,  gift  med  en  fröken  Stålhamraar 
och  död  här  1841.  Nuvarande  egaren 
är  hans  måg,  kapten  Fr.  Hjertström  i 
Grenna. 

Wredstorp  (i  jordeböckernaj,  IVrets- 
fory,  jernvägslation  på  statens  vestra  stam- 

bana, belägen  —  med  250,7  fots  höjd  —  vid 
södra  ändan  afi  Wibysjön  i  Wiby  socken, 
Grimstens  härad  och  Örebro  län,  den  18:e 
från  Göteborg,  till  hvilken  stad  räknas  22,s 
mil,  19, f»  mil  från  Stockholm,  47, t;  från 
Malmö  och  1,1  från  Hallsberg,  invid  stora 
landsvägen  mellan  Örebro,  Askersund  och 
Westergötland.  Vid  hemmanet  Wreds- 

torp, *^  mtl  skatte,  tax.  till  12,000 
rdr,  finnes  gästgifvaregård,  der  årligen 
två  marknader  i  Juni  och  Nov.  hållas, 
och  tingsställe  (ör  Hardemo,  Grimstens 

och  Kumla  härader;  har  diligensförbin- 
delge  med  Askersund,  Medevi,  Motala, 

Wadstena  och  Skenninge.  Vid  Wreds- 
torp upphör  Nerikes  bördiga  och  odla- 

de bygd,  ty  strax  i  vester  om  denna 
station  vidtaga  Tivedens  skogiga  och 
sumpiga  trakter 

Wrem,  Stora-,  ett  frälse-säteri,  uti 
Qville  socken  och  härad  af  Göteborgs 

och  Bohus  län,    omkring    5'  4  mil  från 

'    Uddevalla,   består  af  3^,  §  mtl  och  utgör 

I    med    underlydande    2^'^    mtl    en    egen- 
\    dom.     Säteriets    åbyggnader  äro  medel- 
,    måttiga,    bestående    af    2:ne  flygelbygg 
;    ningar    utan    hufvudbyggnad:     men    till 

gården    hörer    en    ansenligare  trädgård. 

:    —  På   1500-talet    skall    godset    tillhört 
i    Galdeslägten,    men     befiones   1648  egas 
,    af  danska  kronan,    som  då  försålde  det 
:    till   bröderna  Gabriel  och  Selio  Marceller 

i  Christiania,  från  hvilka  det  genom  köp 

I    öfvergick  till  Bildtska  ätten.    Genom  Carl 
I    XI:s  reduction  förlorade  detta  gods,  som 
I    varit  ett  af   de    största    i    länet,   många 
;    hemman,    och   ha  än   flera  derifrån   blif- 

vit  afhända  genom    köp,    under  det  att 
i    godset    gått    igenom     händerna    på    en 

Rosensljerna,    Virgin,    som    lät   nedrifva 

,    ett    på     1650-talet    uppfördt    trevånings 
stenhus,   major  Conrad   W:ra   v.  Döbeln, 

:   genom    köp    1786;    den    sistn.    förbätt- 
rade godset  med   nya  byggnader;   nuva- 

rande   egaren    är    kapten    S.    Neiglick. 
Sedan    år    1848    är    här    förlagdt  ett  af 
länets    3:ne    schäferier.      Säteriet    taxe- 

:   rades   1863    till    123,000  rdr  och  upp- 
!   gifves    hafva    med    IV4    mtl  i  sambruk 

180  tunnors  utsäde  utom  potates,  1,200 

skft   höbol,    obetydlig    barr-,    men    god 

löfskog,  ypperlig    jordmån    och  rik  till- 
I    gäng   på    skalraergel.     Anledningen    till 

ett  påstående,    att    godset   skall    utgjort 
;    en   egen  socken,   får  man   väl  söka  i  det 

här,  i  likhet  med  pä  andra  större  herre- 
gårdar,   fordom    befintliga    kapellet     — 

;    Wrem,  Lilla,    1    mtl,  i  samma    socken, 

är  sergeant-boställe. 
.  Wrena,   en    af  de  minsta  socknarna 

i   Nyköpings    län,    belägen    i    Oppunda 

härad,  i  en   at    sjöar  och    vikar  sönder- 
skuren trakt  —  vid   90  fots  höjd  öfver 

hafvet,  —  i  norr    begränsad  af  Bettna 
I    socken,   i   öster    genom    vikar   och  sund 

af    sjön    Långhalsen    skild    från    Husby 

i    socken,  i  söder  genom  Låughalsen,  Hall- 
bosjön  samt  det  dem  förenande  Wrena- 
sundet  skild  från  Nykyrka  socken ;  i  öster 
går  ett  sund    från    Hallbosjön  till  en  af 
Yngarens  vikar   och    utgör  gränsen   mot 
Hälla  socken.   Dessutom  sönderdelas  lan- 

det i    två    landtungor    genom    den    frän 

sydvest  inskjutande  Farnbyviken  af  Lång- 
:    halsen,  i  hvilken  ett  litet  vattendrag  ut- 
1    faller,  kommande  från  Bettna.  Den  östra 
landtungan  sönderdelas  åter  af  Lillsjön, 
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hvarjemte  åtskilliga  andra  smärre  sjöar 
tiiinas.  Mellau  dessa  vatten  utbreda  sig 
små  slätter,  ständigt  afbrutna  af  kullar 
och  backar,  f  ecklesiastikt  afseende  är 

Wrena  annex  till  Hälla.  Kyrkan  ligger 

i  söder  strax  vid  Wrenasundet,  2'/* 
mil  n.  v.  från  Nyköping.  Arealen  ut- 

gör birtt  8,008  tid  land  (hela  arealen 
uppgifves  af  Forssell  till  4,444  tunnl., 

deraf  1,490  vatten),  omfattande  14',.> 
ratl,  hvaraf  7'  <,  -katte,  \^/.,  krono  och 
5^/j,  frälse,  alltsammans  är  1863  taxe- 
radl  till  330,;K)0  rdr.  Folkmängden, 
som  är  1810  var  382,  fem  är  sednare 
323,  år  1840:  348,  hade  1864  ökats 
till  438.  Inom  socknen  (i  Biogr.  Lex. 
uppgifves  Wena)  föddes  1744  den  18 
Mars  af  fattiga  bondföräldrar  sedermera 

kansli-rådet  Henrik  Nicander,  isynner- 
het känd  genom  redigerandet  af  1784 

— 18(»4  ars  kalendrar  och  almanachor, 

utgifua  af  kongl.  vetenskaps-akademien, 
och  genom  sitt  mödosamma  arbete  med 

tabellverket,  död  1810.  —  Betydligare 
gårdar  äro  endast  Wrena  eller  Wreua- 

by,  se  nedan ;  Binklinge,  1  '/o  niantal 
skatte  med  underlydande  -'i.^n  mtl.  — 
Under  Ternö  herregård  lyda  2  säteri- 

ladug.  Berga,  1  frälse  Stensund,  l';2 
frälse  Segnesta,  1  skatte-rusthåll  Hända, 

V4  frälse  Bergatorp.  —  Tofsund,  ',4 
ratl,  är  komminister-boställe  sedan  1693; 

Björketorp,  V  ̂  mtl,  och  Farneby,  '/.i  mtl, 
äro  militiae-hemman;  *.,  skatte  Preste- 
bohl.   —  Adress:   Nyköping. 

Wrena  eller  Wrenaby,  ett  mtl  frälse 
och  ett  mtl  skatte,  beläget  i  Wrena 

socken  af  Oppunda  härad  i  Söderman- 

land, 2^/3  mil  n.  v.  från  Nyköping,  pä 
ett  näs  mellan  Hallbosjön  och  Lång- 

halsen. Utsädet  uppgafs  på  1850-talet, 
då  derunder  brukades  iV/^  mtl  skatte, 
Vo  frälse,  till  35  tunnor  och  skörden 
till  400  tunnor  utom  rotfrukter.  Frälse- 

hemmanet Wrå  utbyttes  från  kronan  den 
23  Juli  1696  af  Christoffer  Gyllenstjerna, 

skatte-heramanet  köptes  till  skatte  den 
2  Maj  1702;  al  egare  nämnas  blott  på 

1850-talet  auditör  Carells  omyndiga  barn, 
är  1863  f.  d.  handlanden  C.  J.  Flod- 

man;  taxeringsvärtlet  är  40,000  rdr. 
Wret,  Stora  och  Lilla,  ect  mantal 

frälse-säteri  och  '/^  mantal  skatte  uti 
Dädesjö  socken,  Uppvidinge  härad  och 
Kronobergs  län.   År  1758  es:des  säteriet 

af  k^ten  N.  L.  Verre,  sedan  efter  hvart- 
annat  af  löjtn.  Schenfeli.sekreter  Hofving, 
kapten  von  Boisman;  Wret  hör  nu  mera 
—  åtminstone  sodan  1820-talet  — jemte 
skatte-hemnianet  till  det  under  Eamnåsa 
säteri   lydande  godset. 

Wreta,  geraenligen  kallad  Wreta 
Klosters  socken,  1  Gullbergs  härad  af 

Linköpings  län,  belägen  —  med  en  me- 
delhöjd af  210  fot  —  utmed  Roxens 

vestra  strand  från  utloppet  af  Svartån 
till  och  öfver  Motala  ströms  utlopp,  1 
mil  norr  ora  Linköping,  2  mil  från 
Skenningc,  4  mil  vester  från  Norrköping, 
4  mil  öster  från  Wadstena,  har  forntida 

namnkunnighet  och  många  naturliga  för- 
måner, blomstrande  landtraanna-näring; 

omfattar  med  1  mils  längd  och  '  o  mils 
bredd  (före  år  1810,  då  socknen  inne- 

fattade äfven  Stjernorp,  var  längden  2V2 

och  bredden  1^/4  mil)  7,730  tunnland 
fast  mark  enligt  Halirs  stat.  tabeller, 
medan  Forssell  uppgifver  hela  arealen  till 

35,686  tid;  på  södra  och  syd  vestra  si- 
dorna framstryker  den  stora  Mölbyström- 

men  (Svartån),  kommande  från  Sömmen  i 
Smaland  och  här  utfallande  i  sjön  Roxen, 
som  på  östra  sidan  utgör  till  största  delen 
gränsskilnad  mot  Åkerbo  och  Hanekinds 

härader.  I  norr  stöter  Hellestads  bergs- 
lag härintill.  Södra  delen  består  af  slätt- 

bygd, högt  belägen,  på  tre  sidor  jemt 
sluttande  till  den  s.  k.  Nybro  eller 

Mölby  ström,  sjön  Roxen  och  den  mel- 
lan skog  och  slättbygder  framflytande 

präktiga  Motala  elf.  Detta  orsakar  en 
sund  och  ren  luft  och  ett  utseende,  som 

kan  tagna  både  ögon  och  hjerta,  samt  har 
föranledt,  att  Göta  kanal  kunnat  ledas 

utan  slussar  utefter  kanten  af  landryg- 
gen alltifrån  Boren  till  Heda  här  i  sock- 
nen, men  der  vidtaga  15  slussar  af  136 

fots  höjd  på  ungefär  '/*  niils  längd. 
Norr  om  Motala  elf  börjar  skogsbygden, 

som  med  ständig  omvexling  af  sko- 
gar, sjöar,  fiskrika  gölar,  åkrar,  ängar, 

bergs-  och  landtbruk  kan  gagna  hvar 
och  en  efter  hans  böjelse.  Hemmantalet 

är  38  skatte,  1778  krono,  'd\\  frälse, 
tillsaramans  65'^/8  mantal,  taxerade  tiU 
1,595,300  rdr  rrat;  af  verk  finnas  5 

stora  strömqvarnar,  7  bäcksqvaltor,  3  såg- 
qvarnar,  taxerade  till  49,400  rdr,  samt 
lägenheter  och  utjordar,  tax.  till  91,350 
rdr  rmt. 
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Jordmånen  är  på  slättbygden  sand 
och  svartmylla  på  kalk  och  sandbotten, 

för  öfrigt  lermylla  och  dungjord  på  ler- 
botten:  men  skarp  och  röd  lera  är  här 

nästan  icke  till  finnandes.  I  skogsbyg- 
den är  i  allmänhet  lera,  det  öfriga  sand- 

blandad  mylla,  sällan  någon  s.  k.  pinmo 

(mojord).  På  1760-talet  uppgafs  en  gård, 
bestående  af  Hera  hemman,  årligen  utså 
40  ä  70  tunnor,  annars  hade  ingen  hel 

gård  öfver  '32  tunnor  och  icke  gerna 
under  6  t:rs  utsäde.  I  Wet.-Akadera. 
handlingar  år  1850,  sid.  312,  är  intaget 
ett  medel  att  utrota  landhatren  utur 

åkern,  som  blifvit  försökt  1722  af  kyrko- 
herden Wibjörnsson,  jrmte  kyrkoherde 

Tiburtii  besvarande  af  flera  invändningar 
emot  medlets  brukbarhet.  F.  d.  allmän- 
ningen  Sna/ven  ligger  här  invid  Roxens 

strand;  på  17G0-talet  funno»  3:ne  socken- 
allmänningar  och  2:ne  häradsallmännin- 
gar;  för  öfrigt  har  skogsbygden  varit  en 
af  de  skogrikaste  i  landet;  men  sedan 
här  blef  bergslag  och  många  stora  bruk 

inrättades  i  nejden,  samt  hela  skogsbyg- 
den kommit  från  kronan  i  frälsemans 

hand,  är  skogen  till  större  delen  med- 
tagen genom  svedjande,  och  gifvas  nu 

blott  ringa  tillfälle  till  kolning  .samt 
slöjd.  Ask,  alm,  oxel  och  vild  apel 
synas  här  hafva  sitt  synnerliga  hemvist. 
T  medlet  af  förra  århundradet  skötos 

här  många  elgar,  svanor  simma  i  Roxen, 
som  är  både  för  Linköping  och  hela 
kringliggande  orten  ett  rikt  förrådshus 
på  fisk.  Sjöfogel  finnes  i  mängd.  På 

slätten,  ej  långt  från  kyrkan,  finnes  alun- 
skiffer,  så  att  hela  stora  åkerfälten  äro 

med  idel  alunskiffer  underbäddade;  or- 
sten,  lazurstenar,  agater  o.  a.  finnas  vid 
Roxens  stränder,  kalksten  i  mängd.  Till 

binäringar  räknas  qvarnstens-huggning; 
handtverkare  finnas  flera.  Landtbruks- 
skolan  vid  ■SJögestad  har  både  genom 
undervisning  och  eget  exempel  uti  att 
nppdrifva  gården,  som  är  en  del  af  ett 
större  byalag,  till  betydlig  produktion, 
blifvit  af  stor  vigt  for  närmare  och 
fjermare  omgifningar.  T  samma  by  är 
äfven  gä-stgifveri  och  tingsställe.  Här 

var  det,  som  f"arl  XIV  Johan  skänkte 
en  dukat  åt  hvar  och  en  hu.stru  och 

flicka,  som  vid  hans  genomresa  befanns 

vara  klädd  i  inhemsk  drägt,  för  att  upp- 
muntra dem   till    att    af^tå     från   utländ- 

ska tyger  och  i  allmänhet  från  den  lyx, 
som  var  då  mycket  rådande  i  dessa 
trakter,  samt  att  återgå  till  den  gamla 

enkelheten  och  måttligheten.  —  Wreta 
är  en  bland  de  äldst  bebyggda  och  äfven 
först  kristnade  orterna  i  Östergötland; 
här  finnes  ett  af  landets  första  kloster 

(se  nedan),  en  af  dess  äldsta  kyrkor 

och  en  biskopsgård.  Bro.  Kyrkan,  be- 
lägen på  en  höjd,  hvarifrån  härliga  ut- 

-Mgter  erbjudas  åt  sjön  Roxen  i  öster 
och  skogbevuxua  höjder  i  vester,  består 

af  långhus,  tvärskepp  och  aflångfyrkan- 
tigt  chor  i  öster,  allt  af  kalksten;  hennes 
hela  längd  är  70  alnar,  största  bredden 

28  alnar  inantill.  I  kyrkan,  som  på  sed- 
nare  tider  undergått  betydligare  reparatio- 

ner, men  qvarstår  på  ruinerna  af  det  fordna 
klostret  såsom  en  skön  lemning  af  ett 
försvunnet  konstnärsskap,  förvaras  en 
mängd  kungliga  och  furstliga  personers 

lik,  h vilkas  grafvar  iståndsattes  på  1840- 
talet;  bland  dessa  må  nämnas  konung 
Inge  och  hans  drottning,  pä  södra  sidan 
om  altaret  med  en  munkstilsinskrift  jemte 
(jröta  vapnet,  konung  Ragvald  Knaphöfde, 
danska  konungen  Magnus  Nilsson  med 

danska  riksvapnet,  prins  Sune  Sverkers- 
son  Syk  ra.  fl.  Af  med  vapen  och 
stenskrifter  utmärkta  grafvar  ser  man 
en  öfver  Per  Stolpe,  som  stupade  vid 
Stångebro  år  1598.  Nyligen  är  nytt 
orgelverk  uppsatt.  Socknen  utgör  med 

Stjernarp  ett  prsebende-pastorat  af  l:sta 
klassen,  med  SS^^  mtl  och  öfver  4,100 
personer,  har  haft  egen  kyrkoherde  till 

1788,  då  biskop  Lindblom  erhöll  pasto- 
ratet som  praebende,  h vilket  1805  för- 

klarades alltid  skola  så  förblifva.  Socknen 

har  egna  kyrko-,  fattig-,  skol-,  bro-  och 
skogskassor,  sockenbibliothek  ra.  m. 

Af  fornminnen  finnas,  utom  kyrkan, 
lemningar  efter  2:ne  fästningar,  och  på 
en  af  de  högsta  bergstopparna  i  orten, 
på  en  udde,  som  Snafve  skog  utskjuter 
i  sjön  Roxen,  vid  sjelfva  stranden  synas 
lemningar  efter  en  stark  och  betydande 

fästning,  som  ännu  allmänt  kallas  ö'na/ve 
skans,  och  hvarom  sägnen  förmäler,  att 

der  bott  en  mäktig  qvimia,  kallad  Snafve- 
frun,  om  hvilken  barnen  ännu  veta  att 
tala.  Trcnne  brunnar  omkring  berget 

kallas  ladugår<ls-,  trädgårds-  och  gårds- 
brunn.  En  annan  skans  har  legat  ytterst 

pä  brädden   vid  Nybro-ström;  tecken  till 
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vallar  och  underjordiska  gångar  skola 
ännu  påträffas;  ättehög  vid  Sjögestad. 
Vid  Kungsbro  är  fäst  historiska  min- 

net   om    Danskarues    nederlag  år  1612. 

—  Gårdar  och  byar:  Kungsbro,  öfverste- 
boställc;  Klostergården,  2  mantal  krono, 

kyrkoherdens  i)oställe;  '/.^  niant.  >Sutare- 
gården,  komminister-boställe;  —  Björkö, 
1  mantal  krono,  regementsskritVarebo- 
ställe;  —  det  vackra  Brunneby,  1  ratl 
rusthåll,  anlagdt  af  erkcbiskop  Lindldoui 
invid  kanalen;  -—  K>jögeätad  med  landt- 

bruksskola;  —  lierg,  1 '/4  '»ti  skatte 
med  gästgifveri  och  kalkstensbrott,  ligger 
vid  kanalens  utlopp  i  Roxen;  areal  91 

tid,  utsäde  50  tunnor;  —  Odensfors,  1 
mtl  berustadt  säteri,  med  1  skatte  Rii- 

kinga;  —  Weda  egendom:  —  Tijttorp 
har  2  gårdar;  4  mtl  frälse  oeh  4  mtl 

skatte  höra  under  Ljungs  säteri  i  sock- 

nen at"  samma  namn.  Byar  och  hem- 
mans namn  äro:  Pulstorp,  Bjäldsa,  Knif- 

vinge,  Whnpland,  Adamstorp  n(^h  Wahlby. 
—  Under  katholska  tiden  hade  klostret 

48  hela  gårdar,  Wadstena  kloster  8'.^, 
kyrkliga  stiftelser  'Z^lr,  på  1600-talet 
voro  de  flesta  i  adelns  ego  intill  reduk- 

tionen; nu  tillhöra  hemmanen  dels  bön- 

der, dels  ståndspersoner.  —  Adress:  Lin- 
köping. 

Wreta,  kloster  i  förutbeskrifua  soc- 
ken, påbörjades  år  1128  af  den  fromme 

och  gudfruktige,  ehuru  af  en  del  histo- 
rieskrifvare  otillbörligeu  lastade  konung 
Inge  d.  y.  och  fullbordades  af  konung 

Sverker.  Att  klosterkyrkan  blifvit  in- 
vigd 1289  af  biskop  Benediktus  II  i 

Linköping  i  hans  broders,  kon.  Magni 

Ladulås',  och  dennes  drottnings  närvaro, 
uppgifves  väl  af  några,  men  betviflas  af 
andra  författare.  Klostret  nedbrann  i 

början  på  1200-talet;  strax  efter  medlet 
af  samma  århundrade  finnas  både  kung- 

liga och  påfliga  bref  så  väl  på  frihet 
fråu  kungliga  utskylder  som  på  aflat 
för  dera,  hvilka  bidrogo  till  klostrets 

återuppbyggande.  —  Det  innehades  först 
af  Benediktiner-  eller  Cistercienser-,  men 
sedan  af  Bernliardiner-nuunor.  Första 

abbedissan  var  konung  Inges  enkedrott- 
ning,  dernäst  konung  Sverkers  dotter 
Ingegerd.  Klostret  var  ett  af  de  rikast 
begåfvade  i  landet;  det  egde  gårdar  i 
Skenninge,  Wadstena  och  Linköping,  68 
hemman,  10  vattenqvarnar,  7  fisken,  64 

åttingar  jord  ra.  ra.  och  bibehöll  sig 
långt  efter  reformationen,  förmodligen 
derföre,  att  Gustaf  Ls  svärmoder  Ebba 

Lejonhufvud,  h vilken  ej  ville  frånträda 
katholska  läran,  der  ingått  och  afled  år 
1549.  Ännu  1567  voro  byggnaderna 
i  det  skick,  att  Linköpings  skola  kunde 
på  en  tid  hitförflyttas  efter  stadens  brand; 
men  småningom  förföUo  kloster-husen 
samt  raserades  och  begagnades  till  ma- 

terial för  andra  byggnader.  För  ett  sekel 
sedan  cjvarstodo  åem.V. Konungssalen  och 
nunnornas  matsal;  nu  återstår  intet  spår 
af  fordna  klostret,  så  vida  icke  ett  tälg- 
stenshus,  begagnadt  af  Göta  kanalbolag 

som  magasin,  fordom  tillhört  kloster- 
byggnaderna; gamla  klosterträdgården 

lyder  under  Stjernorps  gods.  Deremot 
har  man  ett  annat  minne  från  kloster- 

tiden, nämligen  konung  Sverkers  dotter 
Helenas  röfvande  ur  klostret  af  Sune 

Folkesson,  förvaradt  i  en  visa,  som  länge 

sjöngs  kring  hela  norden,  se  Afzelii 
Sagohäfder,   IV   Band.,  sid.   16. 

Wretaberg  eller  Wreta,  ett  frälse- 
säteri uti  Grödinge  socken,  Svartlösa 

härad  och  Stockholms  län,  V4  nail  s.  o. 

från  Södertelje,  ̂ /^  n.  v.  från  kyrka, 
består  af  1'/.,  mtl.  Boningshuset  ligger 
nära  Uttrans  södra  strand.  Wretaberg 
är  köpt  från  kronan,  dels  af  slägten 
Hård,  dels  af  Ribbing;  har  sedermera 

tillhört  Clerck,  Dubb,  Falkenberg,  Ce- 
derbora,  Nettelbladt,  år  1850  Arenander, 
år  1866  C.  E.  Cederstrand  på  Riksten 

i  Botkyrka  socken,  hvarunder  det  bru- 
kas jemte  '/^  mantal  Runsten  i  samma 

socken  och  '/^  mtl  i  Soruuda.  Säteriet 
var  sistnämnda  år  taxeradt  till  20,600 
rdr  rmt. 

Wretaholm,  ett  ej  särdeles  gammalt 
säteri  i  Grenna  socken,  Wista  härad, 

Jönköpings  län.  L^rsprunget  till  det  nu- 
varande godset  var  ett  frälse-hemraan, 

som  af  grefve  Pehr  Brahe  d.  y.  inne- 
hades i  Wreta  by  under  Brahebus  och 

Östanå.  När  dessa  egendomar  på  1700- 
talet  kommit  till  Harailtonska  slägten, 

löstes  eller  köptes  3' 2  "^^1  i  Wreta  by 
till  frälse,  och  slutligen  öfverflyttades  år 
1792  säteri-friheten  af  dåvarande  inne- 
hafvaren,  landshöfding  F.  U.  Hamilton, 
från  säteriet  Fotsjö  i  Adelöfs  socken  i 
Norra  Wedbo  till  ett  hemman  i  Wreta, 
hvarefter  de   öfriga    hemmanen  afhystes. 
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och  det  sä  hopkomna  säteriet  kallades  Wre- 
taholm.  Bialit'hus  förvandlades  till  gods- 

henaman.  En  ivåvåningsbyggniug  upp- 
fördes nu  nära  den  förd  na  byns  byggnads- 

tomter på  flacka  fältet,  blottställd  för 

alla  Wetterns  skarpa  vindar;  men  snart 

anlades  eu  större  trädgärd.  och  plantera- 
des vackra  alléer  såväl  frän  byggniugen 

upp  till  landsvägen  som  ned  till  sjön. 

Sedan  kammarherren  A.  F.  Boij  1845 

blifvit  Wretaholras  egare,  flyttades  mau- 
gårdsbyggningen  öster  om  landsvägen ; 

sjelfva  huset  erhöll  åtskilliga  arkitekto- 
niska förbättringar.  Beläget,  som  det  nu 

är,  midtför  den  länga  alleen  till  W^ttern, 

omgifvdt  af  lummiga  löflräd  och  med 

den  höga  af  barr-  och  löfskog  beklädda 
bergåsen  bakom  Welicrn,  nedanför  platån, 
och  Wisingsö  längre  bort,  egcr  denna 
egendom  ett  drt  härligaste  läge,  som 

nödvändigt  måste  fängsla  åskådaren,  sa 

väl  genom  naturens  mäktiga  former,  som 
här  så  rikt  erbjuda  sig  åt  ögat,  som 

genom  de  täcka  anordningar,  mennisko- 

handen  förstått  åstadkomma.  —  Egen- 
domen har  sina  egor  belägna  på  den 

vidsträckta  högslätten,  och  äro  de  således 

ganska  goda.  Skog  och  betesmark  fin- 
nas ofvanför  bergväggen  tillräckligt  för 

behofvet.  Godset  består  af  1  mtl  frälse- 

säteri med  underlydande  1  mtl  frälse, 

Vg  skatte  i  Uppgreuna  (deribland  Brahe- 
hus, %  mtl,  se  den  art.)  och  5  mtl 

frälse,  '/^  skatte  i  Wreta,  alltsammans 
år  1863  taxeradt  till  191,200  rdr,  och 

eges  af  generalskan  Sophie  Boij.  född 
Hamilton. 

Wreten  eller  IVretaholm,  ett  land- 
ställe å  Säfvatorps  Bredagårds  egor  i 

Edåsa  socken  af  Gudhems  härad  och 

Skaraborgs  län,  \id  landsvägen  mellan 

Hjo  och  Falköping,  iVj  mil  s.  o.  från 

Sköfde  nära  Ösan  och  kyrkan,  med  mjöl- 
qvarn,  ångsåg  och  tegelbruk,  alltsammans 
taxeradi  till  33,100  rdr;  till  stället  hör 

dessutom  en  landtegendom  af  2%  ̂ ^^ 
skatte,  IV2  frälse  uti  hemmanen  Säfve- 
torp,  Edåsa  m.  fl.,  taxerade  till  167,300 

rdr  rmt;  folkmängd  93  personer.  Egare 
grefve   G.   M.   Possc. 

Wrethammar,  en  vackert  belägen 

bruksegendom  uti  Ramsbergs  socken  af 
Lindes  bergslag  och  Örebro  län,  invid 
sjön  Ramen  eller,  som  den  nu  kallas, 

Wrcthammarssjöri,  vid  kyrkan,  2  mil  från 

Linde,  5  från  Örebro.   Bruket,  ursprung- 

ligen anlagdt  af  bergsmän  i  slutet  af 

16:de  eller  början  på  1700-talet,  inne- 
hades bland  andra  af  E.  och  A.  Sandel, 

hvilka  .1774  tillköpte  trån  Rarashyttan 
först  ett  helt  hemman  med  100  ikU 

smide  och  sedan  '/•>  samt  iVjo  nitl  i 
Resta  eller  Kistan  by.  Godset  innehades 

sedan  af  kyrkoherden  E.  Westiu  m.  fl. 

till  ar  1813,  dä  först  ena  och  1816  an- 
dra hälften  inköptes  af  grosshandlandea 

H.  X.  Beskow  i  Stockholm,  hvars  arf- 
vingar  nu  mer  ega  detsamma.  Brukets 
tillverkning,  som  är  oinskränkt,  uppgifves 

i  medeltal  åren  1859 — 61  vid  en  fraucbe- 

corate-härd  hafva  uppgått  till  3,160  ctr; 
malmen  hemtas  från  de  1  mil  härifrån 

liggande  Stråssa  och  Blanka  grufvor,  i 
hvilka  brukets  egare  hafva  del.  Godset 

består  af  35^  mtl  skatte  med  en  upp- 
gifveu  areal  af  3,500  tid.  Utsädet  upp- 

går till  30  tunnor  vår-  och  5  ä  6  t:r 
höstsäd;  hela  taxeringsvärdet  är  92,800 

rdr  rmt,  hvaraf  6,380  rdr  för  bruket.  — 
Adress:   Arboga  och  Wrethammar. 

Wrigstad,  Wrikstad,  \Vrkstad{\21^), 

Wrlxstad  (1307),  socken  i  Westra  härad 

af  Jönköpings  län,  i  ecklesiastikt  hän- 
seende jemte  annexen  Nydala  och  Svena- 

rum ett  konsistorielt  pastorat  af  2:dra 
klassen.  Socknen  gränsar  i  norr  till 
Svenarum,  i  nonlost  till  Hylletofta,  i 

öster  till  Stockaryd,  i  sydost  till  Hjelm- 
seryd,  i  sydvest  och  vester  till  Xydala 
och  Svenarum  och  bildar  i  afseende  på 

sin  utsträckning  en  stor.  mot  nordost 

öppen  rät  vinkel,  från  hvilken  mot  söder 
nedskjuter  en  spets.  Dessa  tre  mot  norr, 
öster  och  söder  utsträckta  delar  ligga 
uti  hvar  sin  breda  floddal,  hvar  och  en 

omgifven  af  långsträckta  bergåsar  af  röd 
gneisartad  granit;  från  norr  inkommer 
en  å,  som  under  sitt  lopp  bildar  en  lång 

rad  af  sjöar  och  älven  upptager  vattnet 

från  flera  sådana,  tills  hon  midt  i  sock- 
nen infaller  i  Lundholmssjön;  från  öster 

kommer  den  vattenrika  Wrigstadsån,  som 

har  »in  början  i  lem  sjöar  i  .\lraesåkra, 

inom  socknen  upptager  ett  mindre  vat- 
tendrag frän  norr  och  derefter  utfaller  i 

Lundholmssjön.  Från  denna  sjö  fort- 
sättes  Wrigstadsån  mot  söder  i  Sönner- 
bysjön  och  afflyter  derefter,  upptagande 

några  andra  sjöars  vatten,  till  den  stora 

sjön  Roseken  eller  Rusken  i  Xydala.  Un- 
der flera  olika  namn  fortsattes  ån  sedan 

genom  en  mängd  större  och  mindre  sjöar, 
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tills  den  i  Berga  socken  förenar  sitr  m«l 

Lagaån  efter  ett  lopp  af  11  mil.  Hem- 
mantalet är  85 V4,  livaraf  I8V2  skatte, 

9  krono,  7%  frälse,  alltsammans  är  1863 
taxeradt  till  3,064,500  rdr  rmt.  Iniie- 
byogarncs  antal  steg  1805  til!  1,136. 
hade  1850  ökats  till  1,619  och  uppgick 

1864  till  1,917  personer.  Folkundervis- 
ningen hestrides  i  en  fast  och  en  Hyttande 

folkskola  samt  i  två  småskolor.  Deii 
fasta  skolan  inrättades  1682  af  friherre 

Göran  Gyllenstierna  till  Liindholmen.  livil- 

ken  att 'år  1570  orhallit  det  s.  k.  fri- 
herreskapet  Lundholmen,  hestående  af 

Wrigstads,  som  äfven  hört  till  Torsten- 
sonska  grefskapet,  ocli  Almesåkra  sock- 

nar jerate  åtskilliga  gods  i  Svenarum  och 
Ödestugu,  då  ett  hälft  mtl  anslogs  till 
boställe,  och  bibehåller  skolan  ännu  nam- 

net »Gyllenstiornska  pedagogien».  Genom 
gåfva  1836  af  en  fru  Hafström  ökades 
bostället  med  V4  mantal,  emedan,  såsom 

nämnda  fru  yttrar  i  sitt  gäfvol^-ef,  »un- 
der min  85-åriga  Icfnad  äjinii  ingen  peda- 

gog i  Wrigstad  funnits,  som  uppfyllt 
ändamålet  vafd  denna  välgörande  inrätt- 

ning». —  Kyrkan  ligger  vid  Wrigstadsån 
och  har  ett  sällsynt  vackert  läge:  afstån- 
det  från  Wexiö  är  6  mil,  från  Jönköping 

5%  rail.  Höjden  öfver  hafvet  har  här 
blifvit  beräknad  till  591  fot.  Kyrkan 
härleder  sig  från  den  äldre  katholska 
tiden.  På  den  mindre  kyrkklockan  läses 
den  bekanta  englahelsningen  »Hell,  Maria 

etc.»  på  latin  och  —  i  runor.  På  kyrko- 
gården ligger  den  märkvärdiga  prisma- 

tiska  runstenen  J)fs  1644  i  Liljegrens 
runurkunder.  En  annan  runsten  står  vid 

Biskopsbo.  Wrigstads  by,  egentligen  en 
ganska  liflig  köping,  har  liera  gånger 
förgäfves  anhållit  om  köpings  namn,  heder 
och  värdighet.  Här  finnes  en  mycket 

trafikerad  torgplats,  åtskilliga  handelsbo- 
dar och  handtverkare.  Ett  hospital  in- 

rättades af  den  ofvannämnde  frih.  Gyllen- 
stierna, der  6  fattiga  njuta  underhåll  och 

vård;  fru  Hafström  förökade  donationen. 
Ett  apothek  anlades  år  1842;  en  extra 

provincial-läkare  är  här  bosatt;  postkon- 
tor finnes  äfven,  likasom  ett  särskildt 

»bönehus».  Kedan  för  6  århundraden 

sedan  var  här  marknadsplats,  så  att  plat- 
sen redan  i  hedenhös  torde  utgjort  en 

hufvudort  för  Westra  härad.  Nu  mer 

hålles  marknad  här  i  Aug.  och  Nov. 
Fordora  höllos  häradets  ting  vid  Sönnerby 

häi\i  socknen,  men  hållas  nu  mer  vid  Kora- 
stad i  Ljunga.  På  de  s.  k.  Wirestoip.f 

ängar  har  man  anmärkt  icke  mindre  än 
30  springkällor,  af  hvilka  två  under  den 
hetaste  sommar  äro  lika  kalla  som  på 
vintern.  —  Bland  egendomar  må  nämnas: 

Lundholmen,  fordom  Gyllenstiernska  fri- 
herreskapets  herresäte,  se  vidare  den  art.; 

Biifhopsbo,  chefs-boställe  vid  Smålands 
greiiadierbataljon ;  8  andra  militiue-bost.; 
Kyrkarp,  säteri  under  Lundholmen;  Bjäl- 
lebo,  1  mtl  löjtnants-boställe;  Wrigstad, 

2  mtl,  pastors-boställe,  '/j  '"^'  Köpstad, 
komminister-boställe;  Stenshtät,  3  mänt. 
frälse,  m.   fl. 

Wrigstad.  gästgifvaregärd  i  ofvau- 
beskrifna  socken.  Härifrån  skjutsas  bland 
andra  ställen  till  Komsta  i  n.  o.  iVg 

mil  och  till  Stockaryds  jernvägs-stntion 
i   öster  1   mil. 

Wrå,  två  mantal  (ralse-säteri  och  2 
mtl  rå  och  rör  uti  Tibble  socken,  Ha- 

gunda  härad  af  Ippsala  län,  nära  Lill- 
ans vestliga  tillflöde,  omkring  2'/2  nail 

från  staden  Uppsala,  med  en  egorymd 
af  8,316  qvadratref,  deraf  1,053  åker 
och  6,588  skog.  Gården  var  på  1740- 
talet  bebyggd  med  vackert  raanhus  af 
trä,  omgifvet  af  2:ne  trädgårdar,  som 

uppgifvas  nu  upptaga  8  (|vadratref:  på 
egorna  finnes  qvarn,  tiske  uti  små  in- 

sjöar. Wrå  har  tillhört  stamfadern  för 
ätten  Mannerheim,  kommissarien  Augu- 

stin Marheim,  som  blef  efter  idkade  stu- 
dier och  vidlyftiga  utrikes  resor  adlad 

1693,  var  ledamot  i  executions-korarais- 
sionen  1699,  död  1732;  egdes  äfven  af 

sonen,  major  Gust.  Mannerheim,  som  upp- 
rättade, är  1741  och  pä  egen  bekostnad, 

artilleri-bataljonen  på  Gotland,  utgörande 
400  man,  samt  satte  under  finska  kri- 

get nämnda  ö  i  försvarstillstånd  medelst 
allmogens  enrollerande  och  exerserande. 
Före  hans  död  1777  lär  gården  öfver- 
gått  till  en  De  la  Gardie,  hvilken  upp- 
gifves  såsom  egare  sedan  omkring  1755; 
tillhörde  år  1825  och  ännu  1864  jemte 

l^o  skatte  karamarjunkaren  J.  F.  von 
Engeström,  som  äfven  innehafver  Kipp- 
lingeberg  och  Närlinge  fideikoramisser; 
hela  taxeringsvärdet  var  sistnämnda  år 

117,700  rdr  rmt. 

"Wrå,  ett  frälse-säteii  och  ett  fi'älse- 
hemraan  uti  Hölö  socken,  Hölebo  hä- 

rad af  Nyköpings  län,  hvartdera  af  1 
mtl,  belägna    2  mil    i    norr   frän    Trosa, 
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nära  den  s.  k.  Lillsjöu.  Hemmanen  hafva 
sin  förnjirasta  märkvärdighet  genom  ett 
å  deras  egor  befintligt  marmorbrott;  äfven 
finnas  der  sedan  1840-taIet  kalkugn,  te- 

gelbruk, qvarn  och  såg.  Gården  Wrå 
namnes  redan  1436,  säteriet  köptes  h 
4V'-,  %  af  kammarjunkaren  Hans  Lodes 
enka,  Margareta,  född  von  der  Borch 
eller  Borck,  och  förenades  med  deras  gods 

Edcby,  hvartill  ytterligare  lades  frälse- 
hemraauet  Wrå  af  sonen  öfverste  Gustaf 

Lode,  som  utbytte  det  från  kronan.  Ätten 
Lode  härstammar  från  Liflfland.  Wrå 

hemman  synas  sedermera  än  varit  före- 
nade med  Edeby  än  haft  särskilda  egare, 

såsom  W.  Barclay,  hvilken  skall  1663 
uppfördt  sätesbyggnaden,  medlemmar  af 
slägterna  Ehreucreutz,  Kosenstjerna,  der- 
på  åter  haft  gemensam  egare  med  Edeby: 
det  tillhörde  1825  kammarrättsiådinnan 

Croneborg  och  sedan  1857,  jemte  under- 
lydande '/g  frälse  Erensida,  löjtnanten 

vid  Stockholms  borgerskap  C.  P.  Lind- 
ström, egare  af  Edeby  säteri  med  under- 

lydande 1  frälse,  ̂ A  rå  och  rör,  Vg 
skatte,  båda  godsen  tillsammans  taxerade 
till   176,000  rdr  rmt. 

Wrå,  socken  i  Sunnerbo  härad  af 

Kronobergs  län,  9^/4  mil  vester  från 
Wexiö,  bildar  till  sin  figur  en  triangel 
med  basen  mot  norr  och  spetsen  mot 
söder,  begränsad  i  norr  af  Lidhult  och 
Odensjö,  hvartill  socknen  är  annex,  i 
öster  af  Annersta  och  Torpa,  i  vester  af 
Halland.  Med  ett  hemmantal  af  18%. 
hvaraf  16%  skatte,  1%  frälse,  beboddes 

socknen  är  1805  af  670  personer,  h vil- 
ket antal  1850  ökats  till  995  och  1864 

till  1,269.  Socknen  genomflytes  från  nord- 
ost till  sydvest  af  Krokan,  som  seder- 

mera inom  Halland  vid  Knäred  förenar 

sig  med  Lagan.  Här  lära  finnas  30 
sjöar;  uti  ingen  finnes  malm.  Ar  1860 
uppgafs  den  odlade  jorden  till  450  tid, 
den  naturliga  ängen  till  4,000  tid ;  vin- 

terfödda kreatur  voro  40  hästar,  734 

nötkreatur,  400  får,  70  svin.  Jordmå- 
nen är  sandblandad,  af  svag  beskaffenhet. 

Taxeringsvärdet  är  242,000  rdr  rmt.  1 
Wrås  by  hålles  årligen  marknad  i  Mars 

och  September  månader.  —  Af  forn- 
tidsminnen hafva  här  funnits  lemningar 

efter  skansar  från  danska  kriget  1568, 

men  kunna  numera  ej  återfinnas;  grift- 
högar  Rjrekomraa  dereraot.  —  Kyikan  upp- 

byggdes af  sten  1836  med  ett  54  fot  högt 

torn.  Bland  män,  födda  inom  denna  soc- 
ken, må  nämnas  den  ryktbare  folktalaren 

Per  Nyman  (1794),  hvars  fader  var  då 
klockare  här.  Om  den  gamla  kyrkans 
tillkomst  förtäljes  den  .sägnen,  att  två 

systrar  hade  uppbyggt  Torpa  kyrka,  hvar- 
till Wrå  fordora  var  annex;  men  de 

kunde  ej  trifvas  under  samma  tak,  hvar- 
före  den  ena  yttrade:  jag  vill  bygga  en 
liten  »vrå»  för  mig  sjelf,  och  började 

uppföra  ett  temj>el  på  nuvarande  Slätte- 
vrås hed ;  men  sora  trollen  om  nätterna 

nedrefvo  hvad  som  byggdes  om  dagarna, 
utsläpptes  ett  par  tvillingsoxar,  dragande 
en  sten.  De  stannade  der  kyrkan  nu 
står,  och  stenen  de  dragit  lades  raidt  i 

vapenhuset.  —  Gårdar:  'Slätlei''t'å,  ̂ /^  mtl 
komminister-boställe;  Stmnervrå,  V2  ™tl 
och  Stråhtdt  %  mtl  med  såg,  militiie- 
boställen;  Vo  sk.  Wrå  med  qvarn  och  såg, 
fordora  ock  manufakturverk.  —  Abbes- 

hult  och  Signildshult,  gästgifvaregårdar;  — 
Emmeboda,  Glamshult,  Hä^thult,  Kränke- 
boda,  Onnali,  byar.  —  Adr.:  Ljungby. 

Wrå,  gästgifvaregård  uti  förutbe- 
skrifna  socken,  skjutsar  till:  Abbeshuli, 

s.  v.  Vg  '"il)  Hilleshult,  vester,  på  grän- 
sen mot  Halland  IV4  d:o,  Skeen  i  öster 

IV2  d:o.  —  Under  året  1847  fullborda- 
des medelst  statsanslag  en  ny  väg  mellan 

denna  och  Breareds  gästgifvaregårdar.  den 
sednare  i  Halland,  hvarigenom  en  af  de 
brantaste  backar  i  södra  Sverige,  den  s.  k. 

Gyllinge  Lid,  undveks  och  väglängden 
minskades  med  ̂   mil. 

Wrånga,  sågverk  i  Skogs  socken  af 
Helsiiiglaiid. 

"WrånganäS,  by  uti  Gottfridadal  eller 
Gårdveda  (i  mtls-  och  tax.  längd)  socken 
af  Aspelauds  härad  och  Kalmar  läu;  1 
mtl  skatte-rusthåll  i  9  brukniugsdelar, 
taxerade  till  32,200  rdr;  fordora  fanns 
här  masugn,  privilegierad  den  3  Maj 
1748  för  Pauliströms  bruk,  hvartill  raalm- 
tägt  gafs  uti  sjöarna  Glupen,  Mören, 
Ramsjö,  Ekesjö,  Wrången,  Maren,  Skiren, 
Flaten,  Säfsjö  m.  fl.  alla  i  Aspelands 
härad;  kol  erhölls  från  Wiiseruras,  Gorf- 
veda  ((iårdveda),  Järeda  och  Tveta  sock- 

nar samt   en  del  af  Mörlunda. 

Wrångebjörk,  ett  hälft  mtl  skatte 
uti  Hällstads  socken  af  Ahs  härad  och 

Elfsborgs  län,  är  ett  inom  bondeståndet 

tillhörigt,  bättre  bebygdt  hemman,  taxe- 

radt  till   14,000  rdr*  rmt. 
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Wrångö,  ö  i  Askims  fjord,  utanför 
Bohuslänska  kusten,  hörande  till  Styrsö 
skärgård;  hamn  och  ankarplats.  On, 
»om  synes  i  koiiunt;;  Waldemar  ll:s  tid 

bafva  med  flera  kringliggande  öar  till- 
hört Danmark,  har  dock,  enligt  ett  in- 
tyg, dat.  den  12  Jan.  1481  af  magistra- 

ten i  Lödöse,  af  hedenhös  tillhört  Sverige. 

Wrängö,  äfven  kallad  Lilla  IVvrta 

och  Hjalmar ähery,  gård  af  '/g  mtl  skatte, 
utbruten  ur  M  30  af  byn  Östra  Nettraby, 
uti  Nettraby  socken  af  Östra  härad  och 
Carlskrona  län,  med  egor,  angränsande 
till  Nettrabyfjärdeu,  är  väl  bebyggd  med 

tvåvåningshus  med  altan,  hvarifråu  vid- 
sträckt utsigt  erbjudes  åt  Saltsjön,  Carls- 

krona  och  Kungsholmen.  Gården  har 
tillbört  majoren  G.  Sheldon  och  hans 

efterkommande  inpå  1850-talet,  seder- 
mera kontre-amiralen,  f.  d.  svensk-norske 

ministern  vid  kongl.  hofvet  i  Haag, 
Virgin,  hvilken  var  chef  å  fregatten 

Eugenie  vid  dess  jordomsegliug.  — 
Lilla  Wrätigö,  Vg  mtl,  beläget  vid  inlop- 

pet af  Nettraby  å,  är  bebygdt  med  ett 
mindre  tvåvånings  boningshus,  med  bal- 

kong, trädgård  samt  en  större  park. 
Heramansdelen  såldes  år  1857  af  eu 

son  till  förstnämnde  egareu  af  Hjal- 
marsberg till  f.  d.  statsrådet  C.  A. 

Gyllengranat,  som  författat  Sveriges  sjö- 

krigshistoria. —  Stora  Wrängö,  '.'3  mtl, 
eges  af  eu  handlande.  Enligt  Blekinge 
läns  jordbok  af  år  1671  har  någon  del 
af  Wrängö  tillhört  Vittus  Andersson  på 
Trossön. 

Wuotna,sjö  i  Lappmarken,  der,  äfven- 
som  i  närliggande  Laukersjö,  fiske  idkas 
af  11  fiskare  med  11  notar  och  3  enor 

samt  15  å  20  silbacknät,  5  siknät  h var- 
dera, förutom  ryssjor;  förr  erhöUos  10 

å  12  t:r  salt  sillack  samt  oftast  2  t:r 

salt  sik  pr  man-,  numera  fås  endast  sillack 
och  sik  till  husbehof. 

Wågbro,  tegelbruk,  (år  1818)  det 
enda  i  Helsiiigland ;  se  art.  Norrala 
BOcken. 

Wågsater  (Waussetter),  Wågesäter, 
egendom  på  Dal  uti  Ryrs  socken  af 
Walbo  härad  och  Elfsborgs  län,  belägen 

omkring  2^.^  mil  från  Wenersborg,  ut- 
göres  af  1  mtl  skatte  Wågsater,  med 

underlydande  l-Vg  ratl  frälse  och  18 
torp ;  se  vidare  under  socknens  art. 

\  Wåla,  härad  i  Westmanlands  lan, 

af  Salhergs  fögderi  och  Simtuna  dom- 
saga, i)egränsadt  i  nordvest  och  norr  af 

Gefleborgs,  i  öster  af  Uppsala  Inri.  i 

söder  och  sydvest  af  'Ihorstuiip.  och  Sim- 
tuna härader,  utgöres  af  socknarna  U«<er- 

Wåla,  Harbo,  Nora  och  norra  hälften 
af  Huddungp,  med  en  areal  af  omkring 

5,2  qvadratmil  land,  0,4  d:o  vatten.  Hem- 
mantalet utgör  210];,  och  var  år  1864 

ett  helt  mantal  i  medeltal  taxeradt  till 

12,900  rdr  mit.  Inbyggarne»  antal  har, 
frän  6,376  år  1805,  vuxit  till  7,100  år 
1865.  Största  delen  af  häradet  sluttar 

mot  öster,  der  på  gränsen  mot  Uppsala 

län  den  betydliga  sjön  Temnaren  är  be- 
lägen, hvilken  upptager,  bland  andra, 

Harbo-  eller  Wretaån,  som  uppkommer 

i  sydost  inom  Thorstuna  härad,  genom- 
flyter Wåla  härad  i  en  mängd  krokar 

och  upptager  flera  smärre  tillflöden.  En-  , 
dast  häradets  nordvestligaste  del  sluttar 
mot  norr,  der  en  del  af  Fernebofjärden 
af  Dalelfven  räknas  hit  och  emottager 
några  obetydliga  tillflöden.  Landet  är 
helt  och  hållet  uppfyldt  af  mossar  och 
kärr;  endast  längst  i  norr  är  en  högre 
belägen  skogstrakt;  längst  i  söder  går 

en  låg  bergås  från  öster  till  vester,  ut- 
görande ett  utskott  af  Långheden,  och  i 

vester  stryker  Dalkarlsäsen  från  söder 
mot  norr.  Jordmånen  består  dels  af 

lera,  dels  af  sand-,  mo-  och  mossjord  i 
söder  och  öster,  stuJidom  något  sten- 
bundeu,  i  vester  sand-  och  mojord.  — 
Häradets  vapen  är  en  öppnad  hoftång; 

tingsstället  är  vid  Aby  i  Öster-Wåla  soc- 
ken; här  såväl  som  i  häradets  öfriga 

socknar  påträffas  runstenar. 

Wåla,  Norra-,  eller  Hyyiboholm,  ett 
ratl  frälse  uti  Grafva  socken  och  Carl- 

stads län,  utgjorde  1863  med  i  samma 
socken  belägna  1  mtl  Grava,  1  säteri 

Ilanda  (se  art.  Ilandaholm)  och  '/,  i 
Östra  Torp,  ett  gods,  tax.  till  173,500 
rdr  och    tillhörigt  A.  Frödings  sterbhus. 

Wåla,  Vester-,  socken  i  Norbergs 
bergslags  härad  af  Westerås  län,  belä- 

gen omkring  den  betydliga  sjön  Amän- 
ningen,  vid  280  fots  höjd  öfver  hafvet, 
begränsas  i  norr  af  Norbergs,  i  öster  af 
V.  Fernebo  och  i  vester  af  Westanfors 

socken;  arealen,  22,495  tid,  är  fördelad 

på  9%  mtl,  deraf  7^/4  skatte,  ̂   g  krono, 

53 
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Wåla,  Öster- Wåla,  Östor-. 

1  frälse.  En  gauska  högländt  bergstrakt 

omger  nämuda  sjö.  hvari  utfalla  Koibäcks- 
ån  genom  sjöu  Lilla  Aspen  och  mindre 
vattendrag  från  Sni/ten  och  ̂ fårsjön.  Vid 
sjöns  sydvestra  sida  resa  sig  de  höga 
Lwidsbergen.  En  betydlig  del  af  lan- 

det upptages  af  skogsmark,  sa  att  skogs- 
jeinle  l)crgsl)ruk  och  b  skapsskötsel  ut- 

göra hufvuduäriugarue;  åkerbruket  är 
lämpligt  blott  i  dalarne,  der  jordmånen 
utiTÖres  af  lera  och  svartmylla.  En  icke 
obetydlig  binäring  är  förfärdigandet  af 
laggkäil,  möbler  m.  ra.  —  Socknen,  som 
enligt  äldre  jordeböcker  utgjort  s.  k. 

Fernebo  ijergsfjerding  och,  enligt  knngs- 
brefvet  af  den  9  Xov.  1849.  är  skild 

från  Karbenuings  socken,  utgör  ensam 

ett  konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klas- 
sen, med  1,025  personer.  —  Kyrkan  är 

belägen  på  en  höjd  vid  Araänningens 
östra  strand,  öVo  mil  n.  n.  v.  trån  We- 

sterås. Krouotionden  utgår  med  22  t.-r 
28  kpr.  hälften  råg  och  hälften  korn.  — 
Gårdar  och  verk  äro:  Engelsberys  jeru- 
verk;    —    Stobäcks    bergsmanshamniare: 
—  Ombenning,     by    med    tackjernshytta: 
—  Trummeisbergs  jernbruk;  —  Brea- 
kärns  jerngrufvor  vid  Norra  Landsberget. 

—  Prestgår den,  som  i  urminnes  tider  varit 

prestbord  och  ansedd  för  ' '.,  mtl,  och 

Klockarebord  för  '/s  ™''-  —  '  4  ̂̂ '^estan- 
berg,  militice- boställe.  —  Bondfall,  Sörby, 
större  byar.  Enstaka  hemman  äro:  Bo- 
dame,  Dunshammar,  Djupncis,  Ennora, 

Englikhenning,  Folkhyttan,  Finnebo,  Hall- 
varsviken  eller  Presttorp ,  Långviken, 
Skrif varegården,  Skomarbo,  Wretarne, 

Wretansjö,  Pfre^anséer^, alla  skatte;  Wre- 
mora,  Hyltebo,  Englikbenning,  Trummeis- 

berg, V4  frälse  hvartdera.  —  Adress: 
Avesta. 

Wåia,  Öster-,  socken  i  Wåla  härad 
af  Westeräs  läns  andel  af  Lppland,  be- 

gränsad i  norr  af  Gestrikland,  i  öster  af 
Uppsala  län,  i  söder  af  Harbo  och  i 
vester  af  Nora  socken.  Arealen  är  l.aeo 

qvadratrail  land  {—  45,360  tid)  och  O.0-.0 
qvadratmil  vatten;  Lemmantalet  107|;| 

mtl  (103'/4  enligt  ecklesiastik-raatrikel, 
107^18  «"ligt  tax.-läiigden),  hvaraf82% 
skatte,  10'/,g  kroiio,  15  frälse;  taxerings- 

värdet lör  jordbruksfastighet  1,174,700 
rdr  och  för  annan  fastighet  18.523  rdr. 

Inbyggarnes  antal,  år  1805:  2,508,  upp- 
gick år  1865  till   3,030,    hvaraf  21   på 

'  \,   mtl    Ingeborgsbo,    som  i  administra- 
tivt  hänseende  hörer  till  Örbyhus  härad 

af  Tppsala  län.  —  Större  delen   af  sock- 
nen   upptages  af  kärrtrakter  och  sidländta 

ängar    omkring    vattendragen,    af  hvilka 
Wretaån  (sedan    Harboån)  är  den  största 
och     hör    hit    med    sitt    mellersta   lopp. 

Den   betydliga    sjön    l^ämnaren,   på  östra 
I    gränsen,  upptager,  utom   nämuda  å,  äfveu 

en    mindre,    utgörande    adopp  för  Sten- 
j    och  Fånsjöarne  samt  Toften.     Socknens 

medlersta    del    och    nordvestra  stranden 

af  Temnaren   är  den  bördigaste  och  folk- 
rikaste  bygden.     Nordligast  sträcker  sig 

1    en   bergås  med    skogsmark.     Jordmånen 
är    lera,    möss-    eller    raojord,    stundom 
något  stenbunden    och   i   allmänhet  föga 
bördig.     Jemte  åkerbruk,  boskapsskötsel 

,    och    skogsbruk    intaga    förfärdigande  af 
,    trävaror,  framför  allt  stolar,  som  afsättas 

'    i   hufvudstaden,  samt  körslor  för  jernbru- 
ken  i  Uppsala  län,  ett  framstående  rum 
bland  ortens   näringsgrenar.   —  Kyrkan, 
gammal,    är  belägen    5%    mil   nordvest 

'    från    L'ppsala,    midt  i  socknen,  som   ut- 
gör ett  regalt  pastorat   af  l:sta  klassen, 

tillhörande  Norra  Fjerdhundra  kontrakt  af 
erkestiftet.     Bland    kyrkoherdar   förtjena 
nämnas:  Joh.  Dillner(td.  21  Jan.  1862), 

som    gjort    allmogen    stor    tjenst    bland 
annat  genom   införandet  af  psalmodikon 

I    och  genom   utgifvande  i   zifferskrift  570 
:    till    Syréeus    sånger    lämpade    melodier, 
•    af  hvilka    90    voro    författade  af  honom 

i   sjelf;  de  sjungas  flitigt  af  den  kärnfullare 
I    christliga    allmogen   i  våra    skogsbygder, 
i    Prof.  O.  H.   Forssell,  död   här   1838;  af 
honom  äro   läroböcker  i  aritmetik  och  al- 

I    gebra  utgifna.  Skarpskytteförening  finnes, 
upptagen   med    särdeles  välvilja  af  såväl 

]   ståndspersoner  som  allmoge.     Angående 
knekthållet  här,  se  kon.  Gustaf  II  Adolfs 

.    bref    af    den    14    Febr.    1623,  intaget  i 

j   Handl.  rörande    Skandinav,    historia,  35 
I    del.,  sid.    210.     Bredvid    kyrkan    ligger 

Åby    gästgifvaregård    och   tingsställe   för 
Wåla   härad,   med   runsten   ä  egorna.   — 

\    Bland  gårdar  märkas:  iäs/jend^ (Aspnäs),  2 
ratl  frälse-3äteri,ett  gammalt  folkungagods 
vid   Temnaren,  med  6  mtl   underlydande, 
taxeradt  till   198,600  rdr,  och  Lindsbro 

säteri,  med  2',J  mtl   underlydaiide,  (tax. 
till  62,000  rdr),  på  sina  ställen  beskrifna. 
—  Håf,  2    mtl   skatte,    med  2  qvarnar 

!    och     ̂ ,\    mtl    Äby.      Prestgården,    nära 
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kyrkan,  2Vo  mtl,  med  1  mtl  stoin.  —  Åby, 

största  byn,  oni  7'  .,>  mtl,  deral'  koinmi- 
iiister-  och  fanjunkare-boställen,  hvardera 
af  1  mtl.  —  Djurvalla,  stor  by,  deraf 
I  mtl  är  kaptens-boställe;  —  Kullarbo, 
1  ratl.  och  ̂ :^  ratl  Slättan  äro  läusmans- 
och  Ragnarbo,    \\  mtl,    fanjunkare-bost. 
—  Efjanderätten  till  1  mtl  Wäderholm, 
fordom  krono,  tillerkändes  1847  löjtn. 
O.  Tigerhjehn,  som  jjenoni  arf  erhållit 

gärden.  —  Hafbenja  och  Smedsbo,  hvar- 
dera 1  mtl,  äro  Uppsala  akademihemman. 

Bland  .-torre  byar  mu  vidare  nämnas 
Barka,  Ettinga,  Hemmingsbo,  Offer  bo, 
Ginka,  der  ar  1663  föddes  af  fattij^a 

bondföräldrar  Anders  Wahlberg,  seder- 
mera komminister  inom  denna  socken, 

hvaraf  han  tagit  tillnamn.  Bland  en- 
staka skattehemman  nämnas:  Bragdebo, 

Bårgen,  Kanikbo,  Gästbo,  Klostret,  Hel- 
ganbo,  Rumpebo,  Svedäng,  Sätran  ra.  fl.; 
Gräsbo,  Lissebo,  Svma  och  Ondebo  äro 

frälse.  —  Adress:   Uppsala. 
Wålberga,  helsobrunn  och  välkändt 

badställe  pä  östra  stranden  af  sjön  Fry- 
ken  i  Fryksände    socken    af   Wärmland. 
—  Brunnsgästernas  antal  hade  från  är 
1851   till   1861   stigit   från  50  till  200. 

Wåldö  (i  1825  års  jordeb.),  Wålldö 

(i  mantals-  och  tax. -längd.),  Wållö,  en 
ö  i  Kalmar  sund,  tillhörande  Mönsterås 

socken  af  Stranda  härad;  c:a  90  inbyg- 
gare. Här  nr  kronohamn  och  lotsstation 

med  2  lotsåldermän,  3  mästerlotsar  och 

5  lotsar.  För  ölVigi  är  AVåldö  sedan  år 

1841  upptagen  till  1',,  mtl  skatte,  för- 
delade i  6   brukningslotter. 

Wålningebo,  helsokälla  i  Lofta  soc- 
ken, Norra  Tjust  härad  och  Kalmar  läu, 

omkring  3  tnil  från  Westervik,  å  V4 
frälse  Wålningebo  egor,  med  vackert 
läge,  är  väl  bebyggd,  men  endast  anlitad 
af  sockneboerna.  —  Hemmanet  lyder 

under  Hälgsjö,  1'/:,  mtl  frälse,  och  ta- 
xeras till   24,000  rdr. 

Wålsjö,  manufakturverk  uti  Jerfsö 
socken.  Södra  Helsingland  och  Gefleborgs 
län,  med  en  ärlig  tillverkning  (beräknad 
i  medeltal  för  åren  1859 — 61)  af  136 
ceutuer  spik.  hvars  stämpel  ärHM.eges 
af  handl.  S.  O.  Hultman  och  krouo- 
länsman  J.  Malmqvist;  adress:  Bollnäs. 
Här  tinnes  äfven  luUqvarn.  Under  sock- 

nens art.  uppgifves  stället  oriktigt  heta 
Wårsjö,  hviiket  vi   här  få  rätta. 

\  Wåmb  (Wårfruhem),  annex-socken 
till  Sköfde  stad,  är  belägen  uti  Kåkinds 

härad  af  Skaraborgs  län,  '/^  mil  v.  s.  v. 
från  Sköfde;  areal  0,06i  qvadr.mil  laud; 

13  mtl.  hvaraf  7^  o,  skatte,  l:i^  krono, 
S"',^  frälse;  660  inbyggare.  Taxerings- 

värdet 353,400  rdr  rmt.  —  Kyrkan, 
helgad  jungfru  Maria  eller  Vårfru,  har 
deraf  erhållit  namnet  Wårfruhem,  som 
sedermera  af  allmogen  blifvit  förkorladt 
till  Wam.  Hon  är  liten  och  mörk,  ännu 
vittnande  om  ett  fäste,  der  friden  måste 
med   svärd   och   båge  försvara  sig. 

Största  godset  utgöres  af  1  mantal 
frälse  Persberg  eller  Bankabordet,  med 

q  värn  och  såg,  ',g  skatte  Himsjö,  Vi 
Wdmb  och  '  .,  frälse  Gullhögen.  —  Af 
byar  finnas  Brandstorp  och  Wåmb,  den 

sednare  på  9%  skatte,  1  preststom,  '/j 
frälse,  häraf  äro  ̂   ̂  ratl,  med  kalkstens- 

brott, en  gård;  ̂ g  mtl,  dels  rusthåll, 
dels  augment,  utgör  Claesborgs  egendom, 
vid  foten  af  Billingen,  250  tids  areal, 
med  trädgård,  innehållande  många  nya 
fruktträd.   —   Adress:   Sköfde. 

Wåmhus,  kapell  till  Mora  socken  af 
Ofvan-Siljans  fögderi  och  Stora  Koppar- 

bergs län,  uppfördt  1633  eller  35  genom 
dåvarande  kyrkoherden  i  Mora,  Petrus 
Jouae  Helsingius,  1%  mil  norr  om  Mora 
kyrka,  der  Wåmån  flyter  uti  Orsasjön; 
kommer,  enligt  kongl.  brefvet  af  den  6 

Aug.  1859,  att.  efter  nuvarande  tjenste- 
mäns  algäng,  skiljas  från  moderkyrkan. 
Ar  1865  funiios  2,037  inbyggare;  hem- 

mantal och  areal  kunna  ej  efter  officiela 

uppgifter  angifvas.  En  fast  folkskola  är 
föreslagen,  men  ännu  ej  inrättad.  Af 

sägner  må  följande  omnämnas:  Yid  elf- 
ven  Eömman  inom  denna  kapellsocken 
äro  flera  kölbodar  (hölador).  I  en  sådan 

lågo  en  gång  några  gossar  och  flickor 
sofvande  i  höet.  en  gubbe  satt  och  läste 
i  bibeln;  då  kom  en  grannfru  ridande 
fram  till  kolboden  och  ville  med  ett 

svärd  slå  igen  gubbens  bibel,  men  kunde 
det  ej.  Den  ridande  frun  yttrade  dä: 
har  du  några  söm?  min  häst  har  tappat 

sin  sko«.  Gubben  framtog  sin  hästsko- 

kuppa  (läderpung)  och  gaf  frun  ett  jern- 
söm;  men  det  dugde  icke,  emedan  häst- 

skon var  af  silfver.  —  »Vill  du  följa 
mig  till  Gyrisberget,  skall  du  få  många 
af  det  här  slaget",  sade  derefter  frun, 
pekande  på  hästskon.    Men  gubben  och 
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den  nu  vaknade  ungdomen  svarade  här- 
till med  en   mun:    »nej,  gäck  din  väg!» 

—  »De  ha  sin  tro  del»  mumlade  frun, 

och  begaf  sig-  bort.  —  En  större  tull- 
rojölqvarn  lör  3  par  stenar  finnes  samt 
enligt  1825  iirs  jordebok  39  niäldqvar- 
uar,  10  fäbovallar  uti  Wåmhus  fjerdiug, 

som  utgöres  af  byarue  Bonas,  Björk- 
vasta.  Heden,  Moreii,  Storhyn,  Bäck  och 
Limbäck.  —  Adress:   Mora. 

Wånga,  regalt  pastorat  af  l:a  klas- 
sen, inom  Skara  stift,  utgöres  af  sock- 

narne  Wånga,  Edsvära  och  Qvänura, 

med  103f^"  mtl  och  en  folkmängd  af 
öfver  4,400  personer.  Prestgård,  1  mi\; 

stom,  1  mantal.  —  Wånga,  socken  uti 

Skånings  härad  af  Skaraborgs  län,  1^,'g 
mil  s.  v.  från  Skara,  2'/^  mil  frän  Fal- 

köping; arealan  O.rai  qvadratmil  land 

förutom  0,013  qv.-mii  vatten,  är  fördelad 

på  54*  o  mtl.  deraf  27^8  skatte,  4% 
krouo,  22 '/j,  frälse.  Marken  är  till  större 
delen  jemn.  jordmånen  består  i  östra 
delen  af  sand  och  sandmylla,  i  den  vestra 
af  stark  lera;  socknen  har  ringa  tillgång 
på  skog,  mer  på  torfjord;  beboddes  1810 
af  1,076  och  nu  af  2,020  inb.  —  Rrono- 
allmänuiugen  Gryten  är  belägen  mellan 
denna  och  Klefva  samt  Floby  socknar. 
Taxeringsvärdet  är  1,054,500  rdr  rrat. 
Hufvudnäringen  är  åkerbruk;  med  fördel 
idkas  äfven   boskapsskötsel  och  biskötsel. 
—  Socknen,  hvars  namn,  W.mga,  är  på 
götiska  vang,  på  danska  vau»,  och  be- 

tyder stor  slätt,  vidt  utrymme,  har  kyr- 

kan belägen  på  en  höjd,  vid  58",  15' 
26"  latitud  och  4"  47'  8"  longitud 
från  Stockholm,  */.,  mil  från  hvardera 
af  annexernas;  hon  är  försedd  med  or- 

gelverk; i  tornet  finnes  urverk.  Antalet 
skolbarn  uppgår  till  284.  Inom  socknen 
ligger  deii  stora  ryktbara  Wånga  by,  på 

17 '/g  ratl  skatte,  1  frälse-säteri,  ö^/g 
frälse,  2*2  krono.  med  94  åboer  och 
c:a  1,000  inbyggare:  efter  densamma  har 
en  af  våra  ridderliga  medelfidsätter  af 
genealogerna  fått  namnt^t  Wånga  slägt,  dit 
Magnus  Haraldsson  hörde,  som  blef  den 

sista  katholska  biskop  i  Skara.  1  när- 
heten finner  man  den  första  Ve.-<tgöta- 

lagmannen  Lumbers  begrafningshöif  och, 

raidt  emot.  han»  meddomares,  med  nam- 
net Luipr,  samt  på  Qviskede  hed,  nära  vid 

gästgifvaregården  Algustorp,  ett  ansen- 
ligt  domaresäte;    tingsplatsen    utraärkes 

af  ett  säte  med  fem  och  två  med  nio 

stenar  omkring  domaresteneu.  Det  säges, 
att  vid  femstenasätet  målet  först  dömdes, 
och  deu  missnöjda  kunde  genast  vädja 
till  de  öfriga,  som  voro  öfverdomstolar. 
Vid  komminister-bostället  står  en  runsten 

med  inskrift:  Qsdi  +  auR  -f  tfjuttt  4- 
ristfju  -f  8fcn  +  tf)oii.si  +  iftir  -f  oliut 
och   vid  Broqvarn  en  dylik  med  inskrift: 

216  .  .  i  -I-  auft  Snin  -|-  ri^tfju  -f  stin 
+ .  81  -f  iftir  -f .  •  .  —  Af  gårdar 
märkas:  Höberg,  med  7|g  mtl  underl., 
—  Wånga,  se  nedan,  —  1  mtl  Asstorp, 
med  Vg  mtl  under!..  —  1  ratl  Glättes- 
torp,  med  l|,'j  underl.,  —  1  mtl  Stac- 

ketorp, med  "'g  mtl  underl.,  —  Staffans- 
hagen, med  underl.  ̂   g  mtl,  —  Stenberga, 

med  qvarn  och  såg,  alla  säterier  (med 
särskilda  artiklar).  —  Boatorp,  1  mtl, 

pastors  tilldelningsstom;  Wånga,  1 ' .,  mtl, 
railitioe.  —  1  frälse  Månsholmen,  med 

'  4  ratl  Gammalstorp.  —   Adr.:  Skara. 

Wånga,  Knapeg.,  ett  mtl  fr.-säteri 
uti  förutbeskrifna  socken,  är  Wångasläg- 
tens  ättesäte.  Det  kallas  ock  Stora 

Wånga,  som  betyder  de  stora  åkertegar- 
nes, nemligen  gård,  har  äfven  en  upp 

till  Braut-Anunders  tid  gående  märkvär- 
dighet; ty  i  dessa  vångar  ser  man  ännu 

den  odödliga  Vestgöta-lagmannen  Lum- 
bers  hög  (se  socknens  artikel).  Egen- 

domen har  varit  den  största  i  pastoratet; 
egdes  1322  af  en  man,  Sixton.  som 
hade  till  gäster  på  en  gång  (d.  18  Juli) 

erkebiskopen,  biskopen  i  Linköping,  drot- 
set,  marsken,  5  riksråd  och  en  decan 
från  Linköping.  Från  Wångahuset,  som 
vid  reformationen  förlorade  sin  adliga 
värdighet,  härstamma  ätterna  Strörafelt, 

Igelström,  Appelbom,  F'ägerstjerna  samt 
slägten  Fegraeus.  Gården,  som  äfven  till- 

hört biskop  Weideman,  utgör  nu  med 

■'/4  mtl  underlydande  och  tegelbruk,  ett 
gods,  taxeradt  till  86,000  rdr,  och  som 
eges  af  hr  Victor  Almgren. 

Wånga,  annex-socken  till  Oppmanna 
pastorat,  belägen  uti  Willands  härad  af 
Christianstads  län,  2^^  mil  n.  o.  från 
Christianstad.  innefattar  pä  en  areal  af 
17,866  tid  fast  mark  och  0,i9n  qv.  mil 

vatten  15^.,f,  mtl  skatte,  '  g,,  krono, 
Vl\  frälse  samt  ̂ 'm  mtl,  som  föras  till 
Orkened  i  Östra  Göinge  härad.  Sock- 

nen, i  allmänhet  med  stenig  och  skarp 
åker,    nödig    skog   samt  fiske,   beboddes 
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1865  af  2,630  inbyggare.  —  Haudel 
idkas  af  flera;  färgeri  finnes  i  VVänga  by. 

Taxeringsvärdet  är  772,000  rdr  rmt.  — 

Kyrkan,  '  ,  mil  fniii  moderkyrkan,  be- 
lägen i  en  mycket  vacker  bergstrakt  å 

en  höjd  vid  norra  »lulan  af  Ifösjön,  be- 
står af  ett  fyrkantigt  skepp  och  ett  något 

mindre  chor,  som  har  den  i  Skåne  högst 

ovanliga,  men  deremot  vid  Smålands 

och  Bohus  läns  äldsta  kyrkor  ganska 
vanliga  anordningen  att  stå  mod  hela  sin 

bredd  i  förening  med  skeppet.  —  Stör- 
sta gården  är  M  1 — 3,  lV,o  mtl  frälse 

Mjönä^;  en  del  hemman  lyda  under  Kars- 

holms gård.  Esperöd,  iShärsnäs,  Filckes- 
boa.  Snäckestad,  Mölleryd,  Westervik, 
m.  fl.  äro  hemmansnamn.  —  Adress-. 
Ohristianstad. 

Wånga,  Waanga,  socken  och  kon- 
sistorielt  pastorat  af  Bergslags  kontrakt 

och  Linköpings  stift,  2"^/^  mil  vester  från 
Norrköping,  i  Finspåugaläns  härad  af 

Linköpings  län,  upptager,  med  1'/,  mils 

längd  och  1'/,  mils  bredd,  en  areal  af 
1,2  qvadratmil  land  och  O.oö  vatten,  eller 
27,771  tunnl.  fast  mark.  fördelade  på 

48^/,g  ratl,  hvaraf  l'.>.',j,  skatte,  2^'ig 
krono  och  32^g  frälse,  med  ett  taxerings- 

värde af  1,915,297  rdr  rmt.  Livauarnes 

antal  är  öfver  2,50f>.  Socknen  gränsar 
i  söder  till  sjön  Roxen ;  för  öfrigt  är 

dess  största  vattendrag  Ören,  som  upp- 
tager flera  mindre  sjöar.  Vestra  delen 

är  en  skogs-  och  bergsbygd,  med  flera 
bergsträckningar:  har  är  Hvite  Klint,  ett 
af  de  större  bergen  i  orten.  Öster  och 

söder  om  dessa  bergsträokningar  är  lan- 
det temligen  slätt,  afbrutet  endast  af 

mindre  åsar,  med  kärr  och  dalar  emellan. 

Jordmånen  är  å  slätten  temligen  god 

lera  och  svartmylla,  i  skogstrakterna  sand- 

blandad  lera  och  sandjord.  Bergen  in- 

nehålla här  och  der  jernraalm  samt  kalk- 
sten med  insprängd  serpentin,  känd  under 

namn  af  Kolraårdsmarmor.  —  Gamla 

kyrkan  skall  varit  tillbyggd  under  den 

—  såsom  det  uppgifves  —  på  Tollskepp 
inom  socknen  födde  biskop  Tidemanui 

tid.  Kyrkan,  nybyggd  och  invigd  den 
26  Aug.  1866,  är  af  gråsten  och  tegel, 
en  af  de  vackraste  i  stiftet,  173  fot 

lång,  56  bred  och  29  fot  hög.  förutom 

tornet,  som  är  95  alnar  högt.  Dess 

astronomiskt  bestämda  läge  är  58",  34' 
52"   latitud    och    2"    14'   35"   longitud 
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fr^n  Stockholm.  Skolundervisningen,  deri 

vanligen  pa  en  gång  90  af  248  bara 

deltaga,  bestrides,  enligt  af  domkapit- 
let stadfästadt  reglemente  af  den  1 

Noveml)er  1854,  utaf  2  examinerade 
lärare  uti  fast  skola,  hvars  verksamhet 

l)egynte  1847,  och  sedan  1854  äfven  uti 

flyttande  skola  på  3  stationer.  Bergsla- 
gens ålder  förmenas  ga  tillbaka  till  1400- 

talct.  Bland  fornminnen  får  numera  räk- 

nas gamla  kyrkan,  till  en  del  byggd  af 
gråstenshällar,  1,000  år  eft.  Kr.,  förutom 

lemningar  efter  Grensholms  fordna  åbygg- 

nad,  gamla  stridsvapen,  funna  på  Ifvars- 
ängen  samt  stensättningar  i  Balderums 

Söräng.  Bergslagen  har  haft  särskildt 
tingsställe  nära  kyrkan  ä  Tjufkisteberget, 

äfven  flera  hyttor,  jern-  och  koppargruf- 
vor,  livilka  !iu  alla  äro  nedlagda;  år  1450 
har  här  tillverkats  det  stål,  som  behöfdes 

till  Linköpings  domkyrka  Numera  er- 
inra blott  egenheterna  i  folkets  drägt 

och  vanor  om  denna  tid;  ännu  brakas  af 

allmogen  s.  k.  pickelhättor  eller  lufvor, 
som  man  funnit  begagnats  af  nordbon 
under  hednatiden ;  stora  förskinn  brukas 

ock  af  W  ångabönderna,  hvaribland  än  fin- 
nas några  af  samma  stam,  som  folket  i 

.Dalarne.  Förtjent  af  att  omnämnas  äror- 
saken  till  den  gamla  brukliga,  alltid  om 

oskuld  vittnande  lysningsdrägten,  som 

bestod  af  svart  vadmalströja,  röd  vad- 
malskjol, röda  ullstrumpor  och  svenska 

skor  med  spännen.  Det  hände  sig  nem- 
ligen  för  omkring  50  år  sedan,  att  en 
nämndemans  trolofvade,  som  var  från 

angränsande  Risinge  socken,  icke  ville 

bära  denna  drägt,  hvaröfver  Wångaqvin- 
norna  så  förtretades,  att  de  derföre  af- 

lade  den,  tyckande  sig  hafva  råd  attkläda 

sig  liksom  i  Risinga.  Såsom  exempel 

på  bondmålet  inom  denna  trakt,  der 
språket  anses  mest  äkta,  må  följande 

tjena:  eldföre  =  elddon;  fjerrspärr  = 

galopp;  snappsäck  =  hängticka:  vånge 
—-  krets  inom  skall-ringen  (månne  dernf 

Wänga).  —  Gårdar,  byar  m.  ra.:  märk- 
ligaste gården  är  säteriet  Grensholm  (se 

dess  art.);  vid  godset  finnes  sedan  1590 

särskildt  kapell.  —  Säteriet  Gölstad  eller 
Göstad;  —   1    mtl  skatte    Stora  Rödja; 

—  Smedby  eller  Wånga,  i^,\  krono, 

prestgård;  Balderiim.^U  krono,  kaplan.s- 
bol;    Björke,    1    mtl,    —  Eskemåla,    '/,, 
—  Hundekulla,    V,.  —  Keslinge,     1'  o, 
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allt  frälse,  m.  fl.,  samt  andelar  i  Glans- 

gnifve-  och  Bryggare  allmäiiniiigar  lyda 
under  Finspång;  —  Balderum,  1  skatte 
och  2  nitl  frälse,  med  gästgifvarej^ård; 

Rosendal,  l'^  rå  och  rör,  vid  Roxen, 
m.  fl.    —  Adress:  Norrköping. 

Wånga,  annex-socken  till  llällstads 
pastorat,  är  belägen  uti  Ahs  härad  af 

Elfsborgs  län,  l'  .,  mil  a.  n.  v.  från 
Ulricehamn;  areal  0,cteo  qvadr.mil  laud; 

6' .J4  nitl,  deraf  2',,  skatte,  4' g  frälse; taxeringsvärdet  14 1,500  rdr  rmt;  297 
inbyggare.  Marken  är  steubunden  och 

bergig,  jordmanen  sandniylla.  —  Kyrkan, 
af  gråsten,  en  af  de  minsta,  utdömd  och 

förfallen,  ligger  ' .,  mil  n.  o.  frän  mo- 
derkyrkan. Största  gärden  är  säteriet 

Rosendal,  som  med  skäl  uppbär  namnet 
från  de  blomsterrika  och  löfviga  ängarne, 

veäter  om  den  bördiga  Wångboås;  un- 

derlydande är  '  .^  mtl  Ostrabo.  Byar 
äro:  Backabol,  Nollyckan  och  Bosarp.  — 
Adress:  Alingsås. 

Wångerslätt,  Stora,  Wångerslät,  by 
i  Aby  socken,  Norra  Möre  härad  och 
Kalmar  län,  c:a  300  inbyggare;  4  mtl 

skatte,  3'  o  frälse,  hvaraf  1  mtl  skatte 

och  -  3  mtl  frälse  utgöra  en  egendom 
(enligt  tax.-längden  l^^-  skatte,  1  frälse). 
Åkerjorden  består  af  1 1 1  tid,  äng  och 
betesmark  410  tid;  jordmånen  i  allmän- 

het god  mylla  på  lerbotten  i  dalgån- 
garna, för  öfrigt  mylla  på  sandbotten. 

Skog  finnes  till  husl)chof  och  något  till 
afsalu.  A  egorna  finnes  ett  nybygdt 
bränneri  Taxeringsvärdet  är  67,200  rdr. 
Egendomen  har  sednast  tillhört  friherre 

Th.  Raab.    '  j^  mtl  lyder  under  Björnö. 
Wångsjö  (Wangasiöö),  gästgifvare- 

gård  på  Dal,  uti  Håbols  socken  af  Elfs- 
borgs län,  från  hvilken  skjutsas  till  Tax- 

viken i  öster,  1 '/^  mil.  Vägen  slingrar 
sig  öfver  en  hög  bergssluttning.  1  dju- 

pet nedom  utbreder  sig  Gransjön,  hvars 
höga  bergsstränder  och  branta  klippöar 
prunka  med  skön  barr-  och  löfskog,  för 
öfrigt  erbjuder  den  öbeströdda  vatten- 

ytan en  mängd  vexlande  utsigter,  som 
täfla  med  hvarandra  i  naturskönheter. 

Mälarens  täcka  omjfifningar  anses  ej  en 

gång  kunna  jemföras  med  dessa  alp- 
trakter. Hindalebyn  i  s  v.  1  mil,  Håbol 

i  n    v     '  ,  d:o,   m.  fl 
Wårby,    egendom     med    landtbruks- 

skola  uti  Stockholms  län,  Huddinge  soc- 
ken af  Svartlösa  härad,  vackert  belägen 

vid  Fittjaviken  af  Mälaren,  1"^^  mil  från 
hnfvudstaden,  ̂ ,  mil  vester  från  kyrkan 
och  '  j;  mil  från  Fittja  gästgifvaregård, 
består  af  6  mtl,  deraf  hufvudgården 

Wårby,  I-3  frälse  och  1'- 3  ber.  säteri sedan  1854,  jemte  hemmanen  Smista, 
Haga  och  Juringa.  Till  godset  hör  ett 
större  tegelbruk,  qvarn  och  såg.  Wårby, 

i  äldre  handlingar  Wårdby.  är  en  gam- 
mal sätesgård,  hvartill  ett  riksråd  skrif- 

vit  sig:  förlänades  med  torpet  Juringe 
och  gården  Haga  år  1550  af  Gustaf  I 
till  hans  sekreterare  Clement  Hansson, 
hvars  efterkommande  förblefvo  i  besitt- 

ning deral  inpå  1600-talet,  då  de  ad- 
lades med  namnet  Oliveblad;  reducera- 
des, men  återlöstes  af  major  Magnus 

Oliveblad.  Sednare  tiders  egare  ha  varit: 

på  1700-talet,  friherre  J.  Cederbjelke, 
presid.E.  Carleson,  och  general-löjtn.G.  H. 
Jägerhorn,  död  här  1826;  han  härstam- 

made från  Rotger  Ingesson  Jägerhorn 

till  Spurila  i  Finland,  hvilken  var  vapen- 
sven hos  konung  Erik  den  helige.  Egare 

år  1850  var  friherre  Akerhjelm,  som 

förbättrat  egendomen  genom  större  od- 
lingsföretag;  i  år,  (1866)  försåldes  Wårby 
af  kammarherre  .\.  C.  Raab  till  grossh. 
hr  C.  Strömbom  för  400,000  rdr  rmt, 
—  Vid  landtbriiksskolan,  ordnad  efter 
reglementet  af  den  14  Jan.  1851  och 
hitflyttad  år  1860.  undervisas  16  å  17 

fria  lärlingar,  af  de  under  året  1864  af- 

gångna  lärjungarne  hade  5  erhållit  rät- 
tarefjenst  och  1  öfvertagit  eget  gårds- 

bruk. Området  för  skolans  verksamhet 

innefattar  omkring  270  tid  åker  samt 

2,002  tunnl.  skog-  och  hagmark.  Den 
uppodlade  jorden  utgöres  af  mer  eller 
mindre  breda  dalgångar  mellan  höga 
sandåsar  och  bergshöjder.  Jordmånen 
vexlar  till  följe  häraf  från  den  styfvaste, 

mest  bördiga  lerjord  till  en  ganska  lätt- 
arbetad sand-  och  dyjord  —  förhållan- 

den, särdeles  lämpliga  till  vinnande  af 
kännedom  om  olika  brukningssätt  för 

olika  jordarter.  Moroten,  som  till  ut- 
fodring utträngt  alla  andra  rotfrukter, 

trifves  härstädes  väl  på  den  lösa  jorden. 
Vid  tegelbruket  tillverkas omkr.  1,100,000 
mursten  samt  något  taktegel  och  rör. 

Sällan  torde  nian  påträffa  så  rika,  väl- 
belägna   lager  af  rudimaterier   för  tegel, 



Wårdinze. Wårdinge. 423 

aom  dem  naturförhållandet  här  framkallat. 

Såsom  en  idé,  den  der  förtjenar  syu- 
nerliir  uppmärksamhet,  torde  omnämnas, 
att  här  tillverkas  sten  till  foderkrubbor 

af  bränd  lera.  —  A  egorna  är  värda- 

huset Snickarekrogen,  bekant  för  dess  för- 
träffliga dricksvatten,  hvilket  frararinner 

ur  den  närbelägna  källan,  vid  en  med 

granar  beväxt  sandkulle  och  lemnar  all- 
tid iskallt  vatten  ;  och  är  siiväl  värdshuset 

som  lägenheten  KSkiirhohn  föremål  för 
Stockholmsboernas  sommarfärder:  äfveii 

besökes  den  å  Wårby  egor  är  170öafd:r 
Joh  C;hristoffer  Heijne,  adlad  Nordenheim, 

upptagna   helsobrunnen. 

Wårdinge,  socken,  af  allmogen  kal- 
lad U  iilinge,  förekommer  1285  under 

namnet  Warthunge,  såsom  hörande  till 

prepos.  Torensis;  belägen  uti  Stock- 
holms län  och  Oknebo  härad,  7  mil 

sydvest  från  Stockholm,  3' o  mil  fiån 
Södertelge,  gränsar  den  i  norr  till  Tu- 

ringe, i  öster  till  Ofver-Järna  socken,  och 
är  i  söder  och  vester  gränssocken  mot 

Nyköpings  län;  omfattar,  med  l'.,  mils 
längd  och  ̂ R  mils  bredd,  18,422  tid 

fast  land,  0,i2o  qvadratrail  vatten;  42-3 
mtl,  deraf  7^  04  skatte,  1  krouo,  34'  j, 
frälse,  med  1,334  inbyggare.  Igenom 

norra  delen  går  en  ganska  hög  ås  frän 

Dillnäs  östligt  mot  Jerna,  der  tidtals 

jernmalmsanledningar  vaiit  bearbetade: 
snedt  igenom  socknen  går  en  kalkbergsås 

i  sydostlig  rigtuing,  här  och  der  afbru- 
ten  af  vattendrag,  hvaraf  det  s.  k.  )Sig- 
tuna  är  betydligast.  I  flera  afseenden 
kan  socknen  betraktas  som  ett  slags 

bergslag,  till  ej  ringa  del  upptagen  af 

skog,  med  än  sand-  eller  jäsjord,  än, 
i  de  flesta  uppodlade  trakter,  temligen 
stark  lera.  Skogen  utgör  12  å  1500 

geometr.  tid.  I  allt  räknas  inom  sock- 
nen 36  sjöar,  hvaraf  de  förnämligaste 

äro,  utom  nedannämnda  Fw^ert-sjöarne  på 
norra  gränsen :  Sjuenda,  Mörts,  Ägarn, 

Tron,  Berga  och  Z/d?^^-sjöar.  Statens 
vestra  stambana  löper  härigenom,  med  s.  k. 
anhaltsstation  vid  Mölnbo,  icke  långt  från 

Balsberga,  der  riksdagsmannen  P.  Sahl- 
ström  bodde  till  sin  död  1866  (af  ho- 

nom är  utgifven  en  utförlig  beskrifning 
om  socknen),  öfver  en  betydlig  sträcka 

pä  norra  stranden  af  Skillötssjön ;  flere- 
städes  är  banan  ledd  på  väl  anlagda 
broar   öfver    de    vattendrag,  som  förena 

d(^nna   med  Sillen,  och   pä   några  ställen 
har    man     fått     omreglera    åarnes    lopp. 
Nära  det    vid     Frösjön    vackert    belägna 

\^  isbohammar  går   jernvägen   genom   en 

temligen   svår    anlagd     bank   öfver  sydli- 
gaste   ändan     af    Frö«jön    in   i   Frustuna 

socken. —  llufvudnäringar  äro  åker-  och 

skogsbruk,   binäringar   ängsbruk  och   bo- 
skapsskötsel,   trädgårdsodling    vid   herre- 

gårdarne,  något  fiske,  kalkbränning  ra.  m. 
Utsädet    beräknades  år   1825  till    10  t:r 

på  mantalet.     Tax.  väniet  är   1,232,300 

rdr  rmt.      Kyrkan,    vackert    belägen,   •'' , 
mil     trån     Gnesta    jernvägsstatioti,   i   an- 

gränsande   Frustuna    socken,    vid  norra 

ändan  af  den  långa  sjön  Sillen  (der  man 

på    en    holme    midt     emot    prestgården 

funnit  vjixten   vicia  lathyroides)  är  gara- 
nial,  af  gråsten,   med    pelare;    tilll)yggd 

1823;  har  graf  för  Rosenstjernska  slägten. 
Socknen    utgör    ensam    ett  konsistorielt 

pastorat;    Sjögård,   1    mtl,  är  prestgård. 

Anna   1825   saknades  all   undervisnings- 
anstalt för  allmogens  barn;  sedan  har  den 

Sahlströmska  blifvit   inrättad.    Sockenbi- 

bliotheket,  tillökt  medelst  enskilda  gåfvor 

af  ortens    possessionater  och   tillskott  af 
bränvinsbevillningsruedlen,  utgöres  af  300 
band.     Af  denna  socken,  som    år    1319 

skrefs   Wierhungi,    1368   Wårdhunge  och 

sedermera    uttalades     Wålunge    (nu   Wå- 
linge)    är    stamort    för   Wålungaslägten, 
med  dess  2  grenar,  hvaraf  den   ena,  enl. 

biograf,   lex  ,  anses  stå  i  slägtförhällande 
till  prestniannen    Björn  Johansson,  som 
år   1319  innehade  7V/dr(isia,  hvilket  snart 
uttalades    Målsta.      Här    föddes  den   14 

Aug.   1756,  af  bondeföräldrar,  Olof  Ahl- 

ström,   anläggaren  af  det   första  nottryc- 
keri i  Sverige  år   1789,  och  som  bör  till 

de    musikidkare,    hvilka   gjort   fädernes- 
landet oförgänglig  tjenst;   han  ansågs  på 

sin  tid  för  Sveriges  störste  orgelspelare; 

prof    på    hans    kompositioner  af  psalm- 
melodier   äro   M  376  och  449.     Forn- 

lemningar  äro  grafhögarvid  Sillen.<* strand, 
ättehögar  å   hemmanet   Sunds  egor  mel- 

lan Lång-  och   Lillsjön,    lemningar  efter 
borgar  vid   Morstaberg  och  Östra  Sätra 
samt    vallar    å    allmänningen     Skepshög 

va.,  va..  —  Utom   förutnämnda  gårdar  mär- 

kas säterierna  Edesta, '  .,  mil  söder  om  kyr- 
kan, med  utsigt  ät  tvänne  sjöar,  —  Hjorts- 

berga,   *  jg   mil  o.  s.  o.  från   kyrkan,  med 
sin    vackra    trädgård    och    med  underl., 
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utgörande  socknens  betydligaste  gods, 
taxeradt  till  206,000  idr  rmt;  det  der- 
uäst  i  storlet  är  Siunda  eller  Sjuenda 
i  socknens  norra  del,  med  det  berrligaste 

läge;  Långbro,  nied  tegelbruk  och  kalk- 

ugn, och  i\'(äÄ6y,  vid  Frösjöu ;  fsfa  eller 
Anneberg,  med  vackert  läge  nära  Djulan 

och  kyrkan,  l'^  mtl  skatte;  det  för  sina 
qvarnar  och  andra  inrättningar  märkvär- 

diga Mölnbo;  Berga  eller  BaUbevga,  1 
mtl  rusthiill.  som  är  ett  af  de  bättre 

odlade  hemman,  med  vattensåg  vid  Hög- 
forss.  Molstaberg,  Nådhammar,  Wisbo- 
hammar,  gårdar.  —   Adress:   Mölnbo. 

Wårdnäs,  Wårdsnäs,  förr  Wardha- 

jices,  \i'ålnas  i  1780  års  jordebok,  soc- 
ken och  konsistoriclt  pastorat  af  2:dra 

klassen,  är  belägen  i  Kinds  härad  af 

Linköpings  län,  2' ,  mil  s.  s.  o.  från 
stiftsstaden  Linköping,  och  upptager,  med 

1^^  mils  längd,  1  mils  bredd,  en  areal 
af  0,864  qvadratmil  land  och  0,i79  dito 
vatten,  eller  19,995  tid  fast  mark,  för- 

delade på  64^3  mtl,  hvaraf  20' ^  skatte, 

1'^^  krono  och  42'' g  frälse.  Folkmäng- 
den, som  år  1815  var  1,995,  hade  år 

1865  uppgått  till  något  öfver  2,400 
personer.  —  Sjöarne  Jemlvnden  och 
Rangen  samt  Kiuda  kanal  och  Stångån 
li^rga  delvis  inom  socknens  område.  I 
allmänhet  äro  socknens  yttre  gränsor 
något  höglända.  Jordmånen  är  i  dalen 
och  sluttning arne  temligen  bördig  lera, 
på  höjderna  steubunden.  Näringar  äro 
åkerbruk  och  boskapsskötsel;  vanligaste 
sädesslag,  råg  och  hvete,  hvaremot  korn, 

hafre  och  ärter  knappt  till  egna  be- 
hofvet.  Spår  efter  kopparmalmsgrufvor 
finnas  vid  Koppetorp.  All  fast  egendom 
taxeras  till  1,859,240  rdr  rmt.  Barna- 

undervisningen bestrides  af  1  examinerad, 
2  oexamiuerade  lärare  och  3  qvinnor  uti 
1  flyttande  skola  på  3  rotar  sedan  år 
1845  och  i  5  småskolor  sedan  1860; 

antal  skolbarn  är  180.  Kyrkan  är  gam- 
mal, ombyggd  1795 — 96,  med  torn  af 

sten  från  1765,  har  altartafla  af  Hörberg. 

Kyrkoherden  Wåhlin  i  O.  Stenby,  hvars 
far  var  bonde,  föddes  här  år  1661  och 
kallade  sig  Wåhlin  deraf,  att  hans  hem 
i  Ostgötadialekten  kallades  Wåhlsnäs, 

egde  på  1700-talet  en  mängd  egendomar 
i  Skåne.  Bosholmen,  vid  Stångåns  ut- 

lopp i  Rangen,  föregifves  ha  namn  efter 
Bo  Jonsson   Grip.    Bland  gårdar  märkas 

socknens  förnämsta,  om  ej  äldsta  minne, 

det  gamla  Jarla-  och  Folkungagodset 
Broo  i  Kind,  nu  Brohind,  som  med 

underlydande  i  socknen  20'  ̂   mtl,  der- 
ibland  Kuseboholm  säteri.  Westerby,  4 
mtl  frälse-säteri  sedan  1852  och  Besebo, 
bebygdt  till  säteri  af  öfverste  Bengt 
Pehrsson  Pilefelt,  i  1648,  taxeras  till 

967,840  rdr  rmt.  —  Hamra  säteri;  — 

Wåriisnus,    1*  4    mtl,    är  prestgård.  ■ — 
Hugnebo, 

4 
mtl, 

militiee;  —  öaxtOT^, 

^  mtl  skatte,  är  i  nyaste  tider  bättre 

bebygdt;  —  '  .j  frälse  Christineberg,  med 
700  tids  areal;  en  del  hemman  lyda 
under  Sturefors  och  Säby  i  Wists  socken. 
—  Adress:  Linköping. 

Wårdsbergs  socken,  fordom  Wart- 
bierg,  Wardzberg,  upptager,  med  *  g  mils 
längd  och  ̂   g  mils  bredd,  en  areal  af 
0,200  qvadratmil  eller  4,744  tid,  bvaraf 

0,200  qv.-rail  ligger  i  Bankekiuds  och  0,oo5 
qv.-mil  i  Åkerbo  härader  af  Linköpings 
län.  Hemmantalet  är  i  Bankekinds  hä- 

rad 36  mantal,  deraf  20^  g  skatte,  6*4 
krono  och  8\  frälse,  tax.^till  855,400 
rdr  rmt,  med  930,  och  i  Åkerbo  3  mtl 

skatte,  tax.  till  66,000  rdr,  med  85  in- 
vånare. Socknen,  hufvudsakligen  en  slätt, 

med  spridda  kullar,  har  till  jordmån  styf 

men  bördig  lera,  på  flera  ställen  blan- 
dad med  klapperstensmylla  och  lättlera. 

Skogen  är  i  allmänhet  ringa;  i  nordvest 
hör  hit  en  del  af  fordna  kronoparken 
Östra  Malmskogen;  äng  finnes  nästan 
blott  utmed  en  genom  socknen  löpande  å. 
Socknen  har  af  gammalt  utgjort  eget 

pastorat,  från  år  1555  till  1581  med 
Askeby  till  annex,  derpå  åter  ensamt  och 
är  sedan  1655  praebende  för  biskopen  i 
Linköping.  Barnaundervisningen  bestrides 
af  en  oexaminerad  lärare  i  fast  skola 

sedan  1842.  Af  98  i  skolan  intagna 
barn,  deltaga  vanligen  40  a  45  på  en 
gång  i  undervisningen.  Kyrkan,  som 

ligger  ̂   4  mil  öster  från  Linköping  vid 
58**,  24'  19"  latitud  och  2",  18'  13" 
longitud  från  Stockholm,  och  intager  eu 
ansenlig  kulle,  är  gammal;  den  utgöres 

af  en  rundbyggnad,  hvartill  en  korabygg- 
nad i  öster  sluter  sig,  och  är  uppförd 

af  kalksten;  hon  härjades  af  Danskarne 
år  1567,  tornet  skadadt  af  åska  ersattes 

1753  med  ett  annat  vid  kyrkans  vestra  si- 
da ;  det  hela  har  sedermera  undergått  flera 

reparationer.  Kyrkan  har  2  gamla  altar- 
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skåp,  hvaraf  det  ena  utantill  bar  en 
måluing  af  ett  fältslag,  som  i  kristen- 

domens första  tid  lärer  stått  här  mellan 

2:ne  prinsar  och  slutade  der  K  inösta 
kyrka  nu  står.  Till  fornlemningar  höra 
qvarståeude  murar  efter  gamla  kyrkan 

och  ett  torn  af  ovanlig  form,  med  run- 
stenen M  1,129  i  Liljegrens  run-urkun- 

der;  vidare  omtalas  högar  och  stensätt- 
ningar  vid  kyrkobyn  och  Wimar-ka  efter 
en  byggnad,  som,  enligt  sägnen,  skall 
varit  gammalt  konunga-  eller  jarlasäte. 
—  Krigsrådet  Isaak  Askegren,  adlad 
Edelcrona,  hvars  fader  var  landtbrukaren 

Henning  Isaaksson,  föddes  här  i  sock- 
nen  1749  och  dog  ogift  1841. 

Bland  gårdar  och  byar  i  Bankekinds 
härad  märkas:  Wårdsberg,  enda  säteriet 
(se  nedan).  Det  mesta  är  bondbyar  och 
hemman,  en  del  boställen,  såsom  Prest- 
gården,  1  mtl  krono,  med  Muntorp,  ̂ o 

krono,  stora  hemman;  —  Kaplansbol, 
'  .^  krono ; — Wiskeryd,  1  mtl,  militite; 
Böckestad,  ett  civilt  boställe.  —  Några 
få  gårdar  lyda  under  herresäten  i  andra 
socknar,  såsom  Ritigatorp,  1  frälse,  och 
Ginkelösa  qvarn,  med  3  par  stenar  och 
såg,  lydande  uuder  Smestad  i  Irsta 

socken.  —  I  Åkerbo  härad :  L:a  Wänge, 
^u  skatte,  under  Smestad.  —  L:a  Wänge, 
^  ̂,  och  Himna,  2  mtl  skatte.  —  Adr.: 
Linköping. 

Wårdsberg,  egendom  uti  förutbe- 
skrifna  socken,  \^  mil  från  Linköping, 
består  af  1  mtl  frälse-säteri,  1  frälse,  1 
skatte-rusthäll  och  1  skatte-augraent,  till- 

sammans 4  mtl,  alla  af  fordna  Wårds- 
bergs  by.  Gården  är  bebyggd  med  huf- 
vudbyggnad  samt  2:ue  flyglar  af  sten, 
som  oragifvas  af  en  större  trädgård  och 
förskönas  af  en  i  sednare  tider  tillköpt 

skogspark.  Första  gången  stället  nam- 
nes, är  af  sägnen  och  folkvisan,  som 

här  förlägga  det  under  socknens  beskrif- 
ning  omnämnda  och  på  kyrkans  altar- 

skåp afbildade  fältslag  mellan  tvänne 
prinsar,  som  skola  täflat  om  kronan,  och 
der  en  mängd  storättade  män  stupat  å 

ömse  sidor.  Möjligen  voro  dessa  prin- 
sar, de  båda  med  namnet  Erik,  som  af 

Adam  från  Bremen  omtalas  efter  Sten- 
kils  död  hafva  stridt  om  kronan  samt 

kort  efter  striden  härstädes  dödat  hvar- 
andra  i  envig  vid  Kimstad.  Såsom  gods 
förekommer  Wårdsberg  först  1446,  då 

▼n. 

det^  såldes  af  Eliana,  Mathi»  dotter,  till 

Pehr  Bondhae,  och  ännu  på  1600-talet 
synes  Bondeslägten  haft  delar  deraf ;  det 
köptes  år  1674  (förmodas  frän  Pehr 
Llfsparre  till  Asa)  af  dåvarande  biskopen 
i  Abo,  sedermera  den  såsom  biskop  i 
Linköping  allmänt  älskade  Johannes  Elai 
Terserus,  eller  såsom  han  äfven  kallades 
d:r  Jöns,  hvars  arfvingar  äfven  egde  det, 
testamenterades  af  sonen,  sekreter  P. 
Tersér,  död  1709,  till  dess  halfsysters 
son,  sekreter  M.  Steuch,  hvars  dotter 
sålde  det  1740,  såsom  enka  efter  sekreter 

A.  Bruncrona  till  biskop  Rhyzelius.  mot- 
togs 1754  af  sonen,  dåvarande  kanslisten, 

sedermera  kammarherre  Th.  Odencrantz, 

i  1773,  och  har,  efter  att  hafva  blifvit 
återbördad  1764  från  kammarrådet  J. 

Steuch,  till  hvilken  garden  såldes  före- 
gående året,  sedan  innehafts  inpå  1860- 

talet  af  Odencrantska  slägten;  cgdes  slut 

ligen  1863  af  hr  G.  A.  VYeman.  Egen- 
domen, hvars  areal  utgör  450  tid,  deraf 

300  åker,  92  skog,  och  hvarå  kunna 
födas  50  kor,  15  par  oxar  och  5  par 
hästar,  taxerades  år  1863  till  100.000 
rdr   rrat. 

Wårdsätra,  år  1304  Wardscetra, 

två  och  '  4  mtl  säteri-rusthåll  uti  Bond- 
kyrka  socken,  Ulleråkers  härad  af  Upp- 

sala län,  vid  Ekoln,  med  qvarn.  Gården 
har  varit  bebodd  af  Joh.  Burens,  död 

1652,  indrogs  1683,  innehades  omkring 
1740  af  erkebiskop  Steuchius,  tillhör  nu 

L^ppsala  akademi.  A  åkerjorden  skör- 
dades 1855,  efter  omsorgsfull  skötsel, 

150  t:r  morötter  pr  tid.  Imellan  denna 

gård  och  Li^ppsala  är  vidsträckt  skog; 
hit  var  det,  som  heriig  Carl,  varnad  för 
Jesuiternas  anläggningar  mot  hans  lif, 

drog  med  allt  sitt  krigsfolk  och  upp- 
tände eldar,  som  syntes  till  slottet  samt 

orsakade  der  stor  förskräckelse,  att  de 
derstädes  fingo  nog  att  tänka  på  egen 

säkerhet;  å  ängen  skall  finnas  en  run- 
sten med  inskrift:  tfjor  fti.st  +  auft  + 

D{i,s[  +  fittt  +  iQi.^n  +  ̂ taiti  -f  iftir 
-f  Suain  +   fnt^ur  .siii. 

Wårfruberga,  kloster  i  Fogdö  soc- 
ken, vid  Mälaren,  se  Knngsberg. 

Wårfruhem,  auuex-socken  till  Sköfde 
stad ;  se  art.   Wåmb. 

Wårfrukyrka,  en  socken.,  till  större 
delen  i  Asunda  härad  af  Uppsala  län, 
belägen  rundtorakring   staden  Enköping 
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och    gränsande   i  vester    och    sydost  till 
Sparrsätra  ocli   Tillinge   socknar,  i  söder 
till  Sviuugarnsfjärden,  i  öster  till   Wall- 
by.  Boglösa.   I.itslena    och   Herkulsberga 

(af   Trögds    härad),   i  nordost  till  Lång- 
tora   (af    Lagunda    härad)    sanal  i   norr 

till  Frösthult  och    Hernevi  (af  Westerås 

län),   innefattar,   på  en  areal')  af  45,333 
qvadratref  (deraf  104  d:o  vatten  och  445 

d:o  irapedimenter),  53^  jg   mantal,  deraf 
15^^  skatte,  6'  g  krono,  31^4  frälse,  med 
940  inbyggare  samt   omkring  260  på  de 
i    kyrkligt    hänseende    hit    hörande,    se 
nedau.      Socknens    mellersta    och   vesira 

delar,   omgifvande  den   i   flera   bugter  sig 
slingrande    Enkopingsån,     äro    skoglösa 
och   hafva   en    teraligen    jeran   yta,   med 
undantag    af    eu  och   annan   bergskulle; 

östra  delen  upptages  förnämligast  af  skogs- 
åsen   Hultet    sami    af   en   från  norr  till 

söder  löpande,     äfven    inom  staden   fort- 
gående sandås;   utefter  sjön  och  derifrån 

en   sträcka    inåt  landet    utbreder  sig  en 

betydlig    ängsmark.     Den    förut  starrbe- 
växta  och   vattensjuka  trakt,  som  pä  nära 

1   mils  sträckning  utgör  midten  af  sock- 
nen,  har  på  sednare  tider  blifvit  under- 

kastad ett  nytt  brukningssätt,  så  att,  ge- 
nom  utdikning,   beröfvad   sitt  vatten,  den 

ej  förmår  frambringa  starrväxterna  i  deras 
fordna  ymnighet,  men   har  i  stället  den 

med    rik    humus    på   god   lerbotten  för- 
sedda markens    afkastning    genom    kon- 

stens och   arbetets  förenade  krafter  blifvit 

mer  än  fördubblad.  Byar,  som   ega  den- 
na   jordsträcka    äro    Ekeby,     Tjursåker, 

Jung,    Rakåsen,    Back-Norrby,     Walla, 
Boda    och    Brunna.     Jordmånen  består 

dels  af  svartmylla,    dels    lera  eller  sand- 
och    mojord.      Hufvudnäringen    är   åker-    , 
bruk.    Åkern  uppgifves    till   18,693,  än-    ! 
gen  till  6,929  tunnland.  Taxeringsvärdet   i 

är   650,000   rdr.     Angående    kyrkan,  se   j 
art.   Enköping.     En   annan  sägen  förmä-    { 
ler,  att  kyrkan  skall  blifvit  uppbyggd  för    j 
det  guld,  som  blifvit  upptaget  från   den 
rika  men   giriga  Husbergsfruns  sal,  gent 
öfver  viken   på  Gröngarn  vid  Stora  Ena.    > 
En  berättelse  om  Husbergagrottanochdeu    | 

deri  erhållna  skatten    finnes    uti    en   ny-    j 

*    Uppzifna    arealen    är    efter   Topogr.   corpsen, 
Tbam    appzifver    derernot  94,091    qvadratref, 
deraf  29.54j   hörande  till  Trögds  härad,  Hahr    i 

appgifvcr  77,761   qvadralef,  deraf  endasi  .'),  183 ioom  Trözds.  | 

ligen  utkommen  brochyr  af  Castalia,  der 
de  handlande  personerna  uppgifvas  varit 

Ivar  Blå's  husfru  och  son  Knut.  Öfver 
den  sednares  graf  visas  än  en  bautasten, 
med  spår  af  fordna  inristade  bokstäfvtr 
till  efterlefvandes  varning  och  minne; 
äfven  skall  taflan,  som  finnes  i  kyrkan, 
och  föreställer  en  prest  med  maka  och 
barn  omkring  korset,  vara  öfver  Knuts 
gudfruktige  farfar,  Gotschalk,  som  äfven 
förekommer  i  berättelsen.  Socknen,  af 

allmogen  kallad  Vår-Kär  socken,  det  är 
vår  käre  sons  socken,  utgör,  tillika  med 
staden,  ett  regalt  pastorat  af  l:a  klassen. 
Särskildt  skolhus  för  landsförsamlingen 

finnes  å  Skälby  egor,  '^^  mil  från  stadeii. 
I  ecklesiastikt  hänseende  räknas  till  Wår- 
frukyrka  socken  den  s.  k.  Gånsta  ndde, 

bestående  af  byarne  Gånsta,  8*  .^  mt.l. 
Brista,  3  ra  ti,  och  Nynäs  1  mtl  uti 
Boglösa  socken  af  Trögds  härad,  samt 
1  mtl  Al  i  Långtora  socken  af  Lagunda 

härad,  der  vackra,  ehuru  mindre  träd- 

gårdsanläggningar förekoiuma.  —  Här 
befintliga  fornminnen  äro  urgamla,  såsom 
runstenar  vid  de  vestliga  och  nordliga 

gårdarne  samt  grafhögar  pä  många  stäl- 
len, inen  det  på  betydligare  afstånd  från 

sjön,  hvilken  fordom  sannolikt  stått  öfver 

en  god  del  af  nuvarande  landet.  Sär- 
skildt visas  den  s.  k.  Göije-backe,  pä 

vägen  till  Långtora,  samt  lemningar  efter 
befästningar  vid  Ulunda  i  vester  och  Al 

i  norr,  dereiuot  inga  spår  efter  kungs- 
gården Hauve  eller  Haga  utanför  Enkö- 

ping, omnämnd  på  1400-talpt  såsom  ett 
drottning  Philippas  lifgedingsgods.  Om 
Ekeby  kyrkosten  finnes  en  sägen,  att  en 
man  i  Ekeby,  som  lefde  för  långliga 

tider  tillbaka,  föraktat  lutherska  guds- 
tjensten  och  derföre  aldrig  gått  i  kyrkan, 

utan  med  katholska  åthäfvor  vid  kyrko- 
stenen hållit  sina  andaktsöfningar.  Då 

han  sedan  dog,  var  folket  villrådigt,  om 
de  kunde  begrafva  honom  i  kyrkogård 
Att  utröna  allmaktens  utslag  i  detta  raåK 

spändes  2:ne  aldrig  körda  fålar  för  lik- 
vagnen, och  der  de  stadnade,  skulle  liket 

jordas.  Hästarne  gingo  upp  till  kyrko- 
gården, och  ansågs  detta  vara  Försynens 

vilja  att  den  döde  skulle  begrafvas  i  vigd 

jord. —  Bland  gärdar  märkas  fr.-säterierna 
Boda  och  Walla,  1  mtl  frälse  Jädra,  med 

1,250  qv.-refs  areal,  hvaraf  343  åker. 
komminister-bost.    Åkerby,   '  ̂  mtl,  med 
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vidsträckt  och  ypperlig  skog.  iJyar,  med 
största  åkerarealen  i  anseende  till  ego- 

rymden,  äro  ̂ 4  skatte  2  frälse  Kåfra, 
med  966  qv.-ref  äker  af  1,598  qv.-refs 
areal,  och  *yg  skatte,  l'/o  frälse  Östra 
Jung,  med  803  af  1,443.  —  Större 
byar  äro  4  frälse  Tjursåker,  '  g  skatte 
och  iVo  frälse  Skälby.  —  Enöyie,  Uluuda, 
Tärby  (Tästby),  bynamn. 

Wårgårda,  egendom  uti  Siene  soc- 
ken af  Kullinga  härad  och  Elfsborgs 

län,  med  vackert  läge  utmed  Säfveån, 

nära  landsvägen,  '.'g  mil  frän  Göta  ar- 
tilleriregiraentes  exercisplats,  Tånga  hed, 

'/s  mil  från  jernvägsstationen  med  samma 
namn  (se  nedan)  och  lika  långt  frän 
kyrkan,  som  ligger  l^g  mil  n.  v.  från 
Alingsås,  består  af  W ester  går  den,  V2  iQtl 
fr.,  rVg  mtl  sk.  i  byn  Wärgårda  (se  art. 
Siene,  sid.  68,  2  sp.),  med  en  egovidd 

af  omkring  2,U00  tid,  samt  '/^  frälse 
Jonskulla,  med  mejeri,  oljeslageri  och 
ängbränneri,  mjölqvarn  om  6  par  stenar, 
samt  grofbladig  såg,  tröskverk  m.  m., 
hvilka  verk  drifvas  medelst  tvänne  fall  i 

nämnda  å,  allt  i  samma  socken,  samt  1 

mtl  skatte  Wårvik,  skiljd  frän  hufvud- 
gården  genom  Säfveän  och  förenad  med 
samma  medelst  eu  träbro,  Vg  mtl  frälse 
Hoberg  i  Sköfde  socken.  Den  fordna 
s.  k.  Wärgårda  by  egdes  vid  början  af 
1700talet  af  lagmannen,  baron  Göran 
Knorring,  hvilken  1723  genom  utbyte 
med  kronan  förvandlade  några  af  hem- 

manen frän  frälse  till  krono,  hvilka  se- 
dermera 1742  löstes  till  skatte.  Sedan 

denna  tid  funnos  flera  saratidiga  egare 

till  andelar  i  Wårgårda  by  tills  på  1790- 

talet  hela  byn  jemte  * ,4  mtl  Jonskullen 
inköptes  af  kyrkoherden,  d:r  Kullman, 
som  enligt  brandförsäkringshandlingarne 
uppförde  eti  »prydligt»  karaktershus  och 
anlade  trädgård.  Under  hans  tid  erhöll 
egendomen  en  viss  sorglig  ryktbarhet 
genom  ett  inbrott  af  rånare  år  1824. 
Efter  hans  och  hans  makas  död  omkring 
år  1830  utarrenderades  egendomen  af 
arfvingarna,  tills  år  1840  herr  Fredrik 
Sundler  köpte  densamma  och  året  derpå 
nedflyttade  byggnaderna  från  dess  gamla 
läge  c:a  800  alnar  närmare  Säfve  å.  ! 

Sistnämnde  egare  är  den  egentlige  grund-  i 
läggareu  till  gården  i  det  skick  den  nu  i 
befinner  sig,  såväl  hvad  sjelfva  liufvud-  . 
gården     som     plattgårdarne     vidkomma,   | 

hvij^ka  sednare  af  honom  bildats  medelst 
inköp   och  sammanläggande  af  flera  bond- 

gårdar.     Den    nuvarande    stora  trädgård 
med    park,    hvilka    för    några   få  år  se- 

dan   utgjordes    af    eu    mager,    Ijungbe- 
växt    backe,    är    från    dess    första    bör- 

jan   anlagd    och     hvartenda    träd    plau- 
ttnadl  af  hr  Suudlers    fru,    född  Hallin, 
hvars    smak    och    förmåga    i  den   vägen 
föröfrigt    gjort    sig    gällande    på  ganska 
många  ställen   i  denna  eljest  kala  trakt. 
Ar   1855   köptes  egendomen  af  kaptenen 
vid   J]lfsl)orgs  regimente  C.  M.  Wästfelt, 
försåldes  af  honom  4  år  sednare  till  dess 

nuvarande  egare,  herr  A    Ileyman,  som 
utfört  flera    väsendtliga    förbättringar  så 
väl  ä  jordbruket    som   nybyggnader  och 
reparationer  å  äldre    byggnader.     Af  de 
förstnämnda    må    särskilt   omnämnas  en 

invallning  af  c:a    100  tid   sänka  ängar  å 
Wårviks  egor,     hvilka  förut  tidtals  stått 
under    vatten    och    som    nu  hållas  torra 

medelst  en  s.   k.   väderpump.     Till  samt- 
liga   gårdarne    brukas    under   eget  bruk 

485    tid    åker.     30  bönder  och  torpare 
utgöra  3,000  fria  dagsverken.   Till  egen- 

domen   höra    omkring    100  tid   beteslöf- 
hagar.      Skogen    har    under  seduaste   50 
åren    blifvit    af    dess     olika     egare    väl 
vårdad     och     bör     inom     några     få     år 
kunna    lemna    gårdens    l)ehof   så  väl  af 

bränsle  som   till  byggnadsvirke.  —   Huf- 
vudgården   Wärgårda  Vesterg.  är  taxerad 

till  30,000  rdr   rmt.  —  På   egorna  fin- 
nes upprest  en  mer  än  4  alnar  hög  sten. 

En    fjerdedels    mil    n.  v.   härifrän    ligger 

Wårgårda  jernvägsstation,  med  tele- 
grafbyrå pä  Vestra  Stambanan,  36,4  mil 

från    Stockholm    och  6,2   mil   från   Göte- 
borg, uti  Sköfde  socken  af  Elfsborgs  län, 

i   hörnet  af  en   utaf  dess  ödsliga,  ofrukt- 
bara   ljunghedar,    som    erhållit    namnet 

Svältorna;   banan   härimellan   och   Jonse- 
reds  station.   4,^  mil,   öppnades  i  Decem- 

ber 1857. 

Wårholma,  ett  fralse-säteri  af  1  mtl 
uti  Skäggesta  tjerding  af  Wermdö  soc- 

ken och  skepp-lag  samt  Stockholms  län, 
beläget  pä  Wårholmen  i  Saxarefjärden, 
norr  om  Wermdölandet,  1^,  mil  norr 

om  kyrkan,  hvarifrån  räknas  3'  .^  mil  till 
hufvudstadeu;  tillhörde  1685  Cantersten, 
år  1741  frih  Löwen,  köptes  1774  från 

kon)Uieiidörkapten  G.  W.  Lejonstens  arf- 
vingar    af    dåvarande    hotjunkare   C.  E. 
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Marek  von  Wvirtemberg,  i  hvars  ego 
det  förbief  24:  är,  hvarefter  det  åter 
försåldes. 

Wårkumla  (i  1825  års  —  Wårkumbla 

i  1755  års  jordebok),  Wårdkwnla,  an- 
nex-socken till  Kinnevads  pastorat,  uti 

Frökinds  härad  af  Skaraborgs  län,  IV4 
mil  söder  frau  Falköping;  areal  O.iu 
qvadratinil  land  (:=  2,638  tid);  9  ratl 

skatte.  3  krono,  6 ','4  frälse.  Socknen, 
ined  Atran  till  eu  del  gräns  i  s.  v.  mot 

Smula  i  Elfsborgs  län,  bar  bördig  jord- 
mån och  åkerbruk  till  hufvudnäring  samt 

beboddes  1865  af  cirka  400  inbyggare. 

Fastighetsvärdet  är  307,300  rdr  rmt.  — 
Kyrkan,  tillbyggd  1810,  ligger  \U  mil 

vester  från  Wartofta  jernvägsstation,  58" 
4'  24,09  latitud  och  4"  29'  50,7o  longitud 
från  Stockholms  observatorium.  —  På 
åtskilliga  ställen  finnas  uppresta  stenar, 
äfvenledes  runstenar.  —  Wdrkiimla  by  på 
2',.,  mtl  skatte,  1  ratl  preststom,  2  ratl 
frälse.  Största  gårdarne  äro:  1  ratl  rust- 

häll  Hallestorp  med  '  .,  skatte  Axtorp  — 
'  ̂   skatte  Wårskäl  —  samt  '  '^  frälse 
Grännarp  med  \\  rusthåll  Slättäng. 
Brandstorp,  1  mtl  militiee,  Wårskäl, 
Vi  militiae  och  '  .,  mtl  koraminister-bo- 
ställe.  Billsholmen,  Glaskulla  och  V.j, 
frälse  Wästerbo  äro  hemman.  —  Adress: 
Falköping. 

Wårvik,  annex-socken  till  Blomskogs 
pastorat  i  Wärmland,  är  belägen  pä  Dal 

uti  Wedbo  härad  af  Elfsborgs  län,  4',/^ 
mil  v.  n.  v.  frän  Åmål;  areal  0,772  qv.- 
mil  land  (=  17,866  tid)  och  0,303  qv.- 
mil  vatten.  Socknen  med  ojemn  och 

steubunden  mark,  sandmylla  med  bland- 
ning af  hård  lera  till  jordman,  god  till- 

gång på  skog,  innefattar  13',^  mantal 
skatte,  bebodda  af  cirka  1,515  inbyg- 

gare. Taxeringsvärdet  är  692,000  rdr. 
Af  härvarande  många  sjöar  ma  näranas 
de  tre  ansenligaste  Vestra  och  Östra 

Silen  samt  Lelången.  —  Socknen  nam- 
nes Wårvijka  i  ett  bref  af  enkedrott- 

ning  Kristina,  dat.  den  31  Aug.  1613, 

deri  hon  tillråder  biskopeti  i  Skara,  ma- 
gister Paulus  Pauli,  som  öfvei-flyttat  denna 

och  Tårskoyh,  af  ålder  utgörande  ett 
prestgäll  med  Blomskog,  frän  Wärmland 
och  lagt  dera  under  Dal  i  Westergöt- 
land,  att  låta  det  blifva  vid  sin  gamla 
häfd.  Kyrkan,  hvartill  man  ännu  1845, 
då  hon    fullbordades,    icke   kunde  färdas 

på  hjuldon,  ligger  iV/j  mil  från  moder- 
kyrkan. Vid  samma  tid  fanns  här  än 

ingen  skola.  Sockenbibliothek  finnes. 

Backa,  Hökenäs,  K7'åkviken  och  Näs 
äro  hela  skatte-heraman,  tegelbruk  och 
qvarn  äro  vid  Skifors,  såg  och  stamp 
vid  Krokane,  2  qvarnar  vid  Krokfors, 

der  tomter  efter  fordna  byggnader  på- 

träfi'ats.  Till  exempel  på  stora  bråkdelar och  huru  sönderdelade  hemmanen  äro 

må  nämnas,  att  här  finnas  bruknings- 

delar på  iixi,',/,  mtl  och  ji^dels  mänt. —  Adress:  ()kne. 

Wåthult,  socken  i  Westbo  härad  af 

Jönköpings  län,  i  ecklesiastikt  hänseen- 
de annex  till  Willstad,  sträcker  sig  1 

mil  i  längd  från  norr  till  söder  och  V, 
mil  i  bredd  samt  begränsas  i  nordost 

och  öster  af  Båraryd,  i  söder  af  Will- 
stad, i  sydvest  af  Bosebo  och  i  nord- 

vest  på  en  sträcka  af  '  .,  mil  af  Kinds 
härad  i  Westergötland,  der  tre  små  sam- 

manhängande sjöar  utgöra  större  delen 
af  gränsen.  Af  Mej-%]ön  (Maj-),  som 
tillhör  Bosebo,  räcker  en  vik  in  i  denna 
socken ;  för  öfrigt  finnas  Smörhult  och 

Skjärs  sjöar.  Jordmånen  är  i  allraän- 
het  ganska  mager,  så  att  inbyggarne 
sett  sig  hänvisade  på  nödvändigheten  att 

genom  andra  sysselsättningar  än  åker- 
bruket förvärfva  sig  sitt  uppehälle;  också 

är  allmogen  här  såväl  som  i  grannska- 
pet mycket  skicklig  i  handaslöjder.  - 

Socknen  innefattar  8,887  tunnl.,  hvaraf 

0,017  qvadratmil  vatten  (7,968  tid,  der- 
al  142  åker,  120  äng,  531  betesmark 
år  1825);  12  mtl,  hvaraf  7  skatte,  iV, 

krono,  3V2  frälse.  Befolkningen  upp- 
gick år  1825  till  385  personer  och 

1864  till  c:a  520.  Barnaundervisningen 

besörjes  i  en  med  Båraryd  gemensam 
flyttande  folkskola;  dock  har  socknen 

eget  skolhus.  Sockenmagasin  finnes  se- 
dan 1823.  Kyrkan  är  gammal,  men 

utvidgad  1781,  34 V-^  aln  lång,  löVj 

bred,  9^,.^  hög;  den  ligger  vid  en  liten 
sjö,  6'  2  mil  från  Jönköping.  Leranin- 
gar  efter  en  äldre  kyrkbyggnad  skola 

finnas  på  Högasen,  \  mil  från  nuva- 
rande kyrkan.  —  Vid  hemmanet  Gul- 

leryd  skall  hafva  legat  en  »stor  herre- 
gård», der  en  grefve  bott,  som  rådde 

om  större  delen  af  socknen  och  som 

skall,  under  krig  mot  Dauskame,  tagit 
i   förvar     VVåthults    brudkrona,    den   han 
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jemte  eget  silfver  nedgräft  i  jorden , 
men  sedan  han  dött  och  hans  gård 
blifvit  bränd ,  har  jorden  i  fred  fått 

behälla  sin  skatt;  gräfningar  efter  skat- 
ten ha  aflupit  fruktlösa.  På  hemma- 
net Askebo  egor  finnes  en  grön  plats, 

kallad  Ingemars  graf.  Denne  Ingemar 
skal'  i  slutet  af  16:de  århundradet  varit 
skomakare  och  haft  svag  läsförmåga  samt 
då  komminister  Dav.  Wirgander  kallade 
honom  till  husförhör,  blifvit  så  förskrsikt, 

att  han  kastade  sig  i  sjön  och  drunk- 
nade, hvarefter  han,  såsom  sjelfspilhiing, 

här  blifvit  begralven.  —  Hemmanet  Trå- 
nebo  '/•>  skatte,  säges  hafva  blifvit  brändt 
af  Danskarne  och  då  varit  säteri.  Mi- 
litiae  hemmanet  Smalas  skall  fordom  lika- 

ledes varit  säteri,  men  denna  rättighet 
lär  hafva  öfverflyttats  på  Ornaholm  i 

Båraryd.  SmörhuU,  '/i  ̂ ^^'  kommini- 
sters-bostäJle,  IV^  mil  från  \Villsta'l3 
kyrka.  --  Gräfthult,  Gulleryd,  Hulte, 
lVåtsjö,Svinabo, hy  ar  och  hemmans  namn. 
—  Adress:  Gislaved. 

Wåxhult,  säteri  i  Småland,  se  Ör- 
naholm. 

Wåxnäs,  ett  mtl  fr.-säteri  uti  Carl- 
stads landsförsamling,  Grums  härad  och 

Carlstads  län,  strax  n.  v.  om  Tingvalla- 
ön,  nära  Warpnäs  exercisplats,  eges  till 

^',:delar  af  staden  Carlstad,  '/g:del  af 
Storfors  bolag,  f,V.»'del  af  löjtnant  J.  A. 
Norstrand,  som  har  här  en  bleckfabrik, 
hvarifrån  vid  laudtbruksmötet  år  1862 

i  Carlstad  exponerades  7  st.  thebrickor; 

vidare  finnas  här  bryggerier  samt  musi- 
kalisk instruraentfabrik ;  en  afskild  jord- 

del kallas  Fettersberg.  Hemmanet  taxe- 
ras till  132,200  rdr  rmt,  fabrikerna  till 

38,000  rdr  rmt.  Första  gången  gården 

namnes  är  1443  såsom  belägen  i  Ting- 
valla socken,  och  anses  här  varit  ett 

nunnekloster,  hvartill  man  vill  sluta  af 

å  egorna  funna  grafvar  med  menuisko- 
ben;  osannolikt  synes  icke  vara  — 
skrifver  Feruow  —  att  på  denna  be- 
qväma  ort  någon  slags  skola  eller  läro- 

hus varit  för  de  härstädes  boende  många 
herrskaper. 

Wä  eller  Wåä,  annex-socken  till 
Christianstads  stadsförsaraling,  är  belä- 

gen i  Gärds  härad  af  Christianstads  län, 

•Vg  mil  s.  v.  från  nämnda  stad;  areal 
6,966  tunnl.  ̂   39,009  qvadratref  pä 

24 V4  mtl,  deraf  8||  skatte,  12^/|2  krono, 

3\',s  frälse.  Socknen,  med  sandig  och 
skarp  åker,  tillräcklig  bkog,  beboddes  år 
1865  af  2,025  inbyggare;  har  garfveri 
och  2  vattenqvarnar,  flera  brännerier; 
hela  taxeringsvärdet  är  945,700  rdr  rmt. 
Här  märkes  den  stora  byn  Wää  med 

1,150  inbyggare  på  11 ',„  mantal,  deraf 
1  V'g  regem.-prestgård,  1  prestgård,  1 
korporal-boställe,  ̂ ,,g  uts.  frälse.  Denna 
by  har  fordom  varit  en  stor  stad,  be- 

kant under  namnet  Wägstad  och  haft 

flera  kyrkor  samt  kloster;  stället  skänk- 
tes redan  år  1170  af  biskop  Simon  i 

Odense  till  det  af  konung  Waldemar  I, 
drottning  Sophia  och  erkebiskop  Eskil 
stiftade  klostret  för  Premonstratenser- 
munkarne;  detsamma  afbraun  år  1213, 

hvarefter  bröderna  flyttade  till  Becka- 
skog.  Enligt  en  annan  berättelse  skola 
raunkarne  i  Wää  saknat  friskt  vatten 

och  vedbr.^nsle,  hvadan  de  fingo  flytta 
lill  ett  ställe,  der  de  hade  både  bäck 

och  skog,  och  som  deraf  kallades  Bäcka- 
skog. Iraellertid  bildade  sig  Wää  till 

en  stad,  h  vilken  Erik  Men  ved  dock  re- 
dan 1293  måste  befria  från  tull  och 

andra  umgiilder,  i  anseende  till  dess 

fattigdora  (Suhra  XI,  132  sid.).  —  Af 
Wäs  fordna  kyrkobyggnader  återstodo 
ännu  1528  S:t  Gertruds  kapell  och  ett 
Helgeandshus.  Men  sedan  staden  under 
danska  krigen  1452,  1509,  1569  och 
1612  blifvit  afbvänd  och  vid  Christian- 

stads anläggning  1614  förlorat  sina  pri- 
vilegier samt  flera  dess  egor  skänkts  till 

den  nya  staden  och  denna  gamla  åter 
förvandlad  till  en  bondby,  kan  man  nu 
mer  till  ställets  fordna  anseende  sluta 

endast  af  dess  herrliga  kyrka  särat  af 
några  grofva  murar  efter  ett  kapell.  Ar 
1677  hade  konuug  Carl  XI  här  sitt 

läger  och  aflät  härifrån  ett  tacksägelse- 
bref  till  småländska  bönderna,  deri  han 
lofvade  med  nåder  erkänna  det  trogna 

bistånd  de  lemnat  till  Christianopels  er- 
öfring.  —  Kyrkan,  uppförd  orakr.  1170, 
af  väl  arbetad  sandsten  och  utvisande 

spår  af  förutnämnda  eldsvåda,  består  af 
ett  tväqvadratiskt  skepp,  62  fot  långt 

och  36^2  fot  bredt,  med  afbrutna  tvil- 
lingtorn i  vester  och  ett  qvadratiskt  chor 

med  rundel;  den  sednare  prydes  med  4 

smärre  halfkolonnei',  hvilka  ha  attiska 
baser  och  tärningsformiga  kapitäler.  Vid 

södra  sidan    finnes   ett    vapenhus  i  före- 
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ning  med  klockrum.  I  socknens  2:ne 
skolor,  som  trädde  i  verksamhet  1837. 

undervisas  vanligen  60  barn  af  140  iu- 
skrifna.  Sockenbihliothek  finnes  Sock- 

nen utgöres  vidare  af  Nöbbelö/s  bv  med 
gästgifveri  och  tingställe;  flera  lägenheter 
tillhöra  dels  Ugerups.  dels  Akesholras 
och  Maltesholms  säterier.  Mansdala, 

2' g  ra  ti,  en  gärd; —  Ormato/ta  by. — 
Adress:   Christianstad. 

Wäby,  by  uti  Hellstads  socken  af 

Elfsborgs  län,  1^.,  mil  från  Ulricehamn, 
'4  mil  s.  v.  från  kyrkan;  2'/.2  mantal 
skatte  i  14  brukningsdelar,  140  inbyg- 

gare; gästgifvarfgiird  och  tingställe  för 
Ås  härad;  skjutsar  till:  Timmelhed  s.  v. 

1 V'^  mil,  Hägna  n.  v.  1  ̂:\  d:o,  Tärby 
vester   !',.>  d:o. 

Wäbyholm,  äfven  kalladt  Wäbogård 
och  Wä  Agåid.  ett  mantal  frälse-säteri 
i  Refteleds  socken,  Westbo  härad  och 

Jönköpings  län.  Denna  egendom,  jemte 
rä-  och  rörshemmanen  Wä,  Hälla-  och 
Grogården,  tillhörde  fordom  slägteu  Hård 

af  Segerstad  1  samma  socken,  men  se- 
dan den  siste  innehafvaren  af  Segerstad- 

godset, ryttmästareu  Olof  Härd  (en  af 
Carl  XII:s  bussar)  år  1768  aflidit,  dela- 

des detta  gods  och  Wäbyholm  tillföll 
magen,  major  Drake,  hvilken  åter  sålde 
det  till  en  löjtnant  De  la  Grange,  hvars 

raåg,  en  Netherwood,  sälde  det  till  bön- 
der. Ar  1843  inköptes  Wäbyholm  af 

hr  A.  W.  Reutersvärd,  egdes  1863  till 

|jj:delar,  jemte  Wä  Grog.  '  o  rä  och  rör, 
af  kapten   Planting-Gyllenbåga. 

Wåckeby,  tre  mantal  frälse-säteri 
ladugård  uti  Håtuna  socken  af  Håbo 
härad  och  Uppsala  län,  3V/4  mil  från 
Uppsala,  har  länge  legat  i  sambruk  med 
Håtunaholra  och  tillhört  riksståthållaren 

Sandels,  egdes  1863  under  Nyborg  (se 
den  artikeln)  och  taxerades  till  72,000 
rdr  rmt. 

Wäckelsång,  Weckelsång,  Wäcklin- 
geö,  socken,  jemte  annexerna  Tingsås 
och  Uråsa  ett  konsistorielt  pastorat  af 
I:sta  klassen,  tillhörande  Konga  härad 
af  Kronobergs  lii  1,  tillsammans  innefat- 

tande 94'^  g  mantal,  hvaraf  Weckelsång 
5OV04  mtl,  nemligen  35'.|  skatte,  5',., 
krono,  8%  frälse;  tax.  till  1.085,860 

rdr  rmt.  Socknen,  som  håller  1','.^  mil 
i  längd,  1  mil  i  bredd,  gränsar  i  norr 
till    Uråsa,    i    öster    till    Nöbbeled    och 

Linueryd,  i  söder  till  Tingsås,  i  sydvest 
till  Urshult,  i  nordvest  till  Jät.  På 
vestra  sidan  utgör  sjön  Asnen  gräns  på 
något  öfver  V2  iiail.  Befolkningen,  som 
1805  nppgafs  till  1,425  personer,  hade 
år  1850  vuxit  till  2,371  och  1864  till 
2,805.  Den  odlade  jorden  antogs  år 
1860  utgöra  2,000  tid,  don  naturliga 

ängen  5,000  tid  och  årliga  utsädet  om- 
kring 2,900  tunnor.  Vid  samma  tid 

viuterföddcb  214  hästar,  2,525  nötkrea- 
tur, 940  får  och  500  svin.  Jordmånen, 

i  allmänhet  bördig,  består  af  mull-  och 
sandjord  med  lerblandning  i  vestra  delen 
af  socknen.  Hela  norra  delen  har  af- 
gjordt  småländsk  natur  med  barrskog, 
sjöar  och  ljungbackar,  men  vid  Agnelid, 

ungefär  raidt  i  socknen,  börjar  öfver- 
gången  till  den  blekingska  naturen,  mel- 

lan sjöarne  löfklädda  kullar  med  mur- 
grön,  viola  odorata  o.  s.  v. ;  storkar  och 
rapphöns  uppkomma  frän  Skåne.  Vissa 
trakter  af  socknen  anses  såsom  de  vackra- 

ste i  Småland,  särdeles  i  nordost  kring 

Lidhernssjön,  som  genom  Aggaån  affly- 
ter  till  Asnen.  Andra  sjöar  äro:  Fiske- 
stasjön,  Ekerydsjön  eller  Ygden,  Hyllen 
med  flera. 

folkundervisningen  ombesörjes  i  en 
flyttande  folkskola  och  en  småskola;  ett 
skolhus  finnes;  barn  i  skolåldern  upp- 
gifvas  till  omkring  540.  —  Kyrkan,  af 
tuktad  gråsten,  består  af  ett  aflångt  fyr- 

kantigt långhus  med  fyrkantigt  torn  i 
öster  och  en  låg  sakristia  i  vester.  Hon 
har  ett  högt  och  vackert  läge  i  en  trakt, 
•iom  lifvas  af  vidsträckta  barrskogar  och 
1  sydost  af  utsigteu  öfver  Fiskestasjön. 
Man  kau  härifrän  se  ända  till  Wexiö, 

oaktadt  afståndet  är  2%  mil.  Kyrkan 

grundlades  den  6  Aug.  1826  af  dåva- 
rande kronprinsen  Oskar,  Vg  mil  från 

den  gamla,  hvilken  enligt  sägnen  grund- 
lagts af  drottning  Kristina.  Dess  astro- 

nomiskt bestämda  läge  är  56"  38'  53, 1, 
lat.  och  3"  8'  23,07  V.  long.  från  Stock- 

holm. —  Större  byar  och  gårdar  äro: 
Lidhern  eller  Line  och  Ekeryd,  säterier, 
särskildt  beskrifna;  —  Boaryd  1  mtl 
irälse  och  1  mtl  krono-säteri;  —  Wec~ 

kelsånrj,  "^/^  mtl  jemte  Vj  mtl  Ostad 
pastorsboställe;  Vj  ̂tl  Weckelsång  kom- 
uinisterbostäile  för  Uråsa;  Vj  "^t'  ̂ ^9 
dito  för  komministern  i  Jät;  Ekemåla 
1  mtl,  Linnesmäla  1  mtl;  U/vands  V2 

mtl  länsraans-bost. ;  —  Qvamemåla;  gäst- 
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gifvaregård ;  —  Fiskestad,  Möckleryd, 

Nistivgsö.  Söfiestorp  ni.  fl.  byar.  —  Adr.-. 
Wexiö. 

Wäckilö,  Wäckillö  (i  1777  åis  jor- 
debok), Wuckilsö  (i  taxcriii{(slärii;:den '. 

Wäckelsön  (Djurber»),  %hå  uti  Wäriii- 
skogs  socken.  Gilbergs  liiirad  och  Carl- 
slads  län,  med  vackert  läge  pä  en  halfö 

vid  sjön  Wärmelen  och  välbebyggd.  med 

stor  fruktträdgård;  äsatt  ett  tax. -värde 
af  25,300  rdr  nnt,  se  vidare  artikeln 

Wännskog. 

Wäddö  och  Häfverö,  skeppslag  uti 

Stockholms  län  af  4:de  fögderiet,  be- 
gränsadt  i  söder  af  Bro  skeppslag,  i 

sydvest  af  Lyhundra  och  i  vester  af 
Frödsäkers  härad,  i  öster  af  Ålands^  haf, 

i  nordvest  af  Gäll-  och  Singöfjärdarne; 
innefattar  3  socknar:  Häfverö,  Siugö  och 

Wäddö,  dessutom  räknas  hit  ̂ '.^  mtl  af 

Börstils,  7  ̂,'4  mtl  af  Söderby-Carls  samt 

'2  mtl  af  Wätö  socknar,  alla,  utom 
Börstil,  af  Lyhundra  fögderi.  Arealen 

är  59,523  tid'  fast  mark,  deraf  -1,402 
odlad  jord.  7,757  tid  äng  och  0,ijtiö  qv.- 

mil  vatten  ;  hemmantalet  173'^'j,  och  folk- 
mäugdeu  6,160.  Skeppslaget  har  dels 
varit  och  är  dels  ännu  skärgård  med 

större  och  mindre  öar,  till  stor  del  upp- 

tagna af  lågbergig  skogsmark  med  en- 
staka högre  toppar.  Skeppslaget  hör 

till  Roslags  Norra  eller  Frödsäkers  och 

Närdinghundra  häraders  domsaiia;  tings- 
stället är  vid   Ortalaluud  i  Wäddö  s:n. 

Wäddö  (Wiedhön),  socken  uti  ofvan- 

beskrifna  skeppslag  —  med  80  fots  me- 

delhöjd —  omfattar  på  en  längd  af  2V2 

mil  och  1^.4  mils  bredd,  en  areal  af 
1,035  qvadratmil  land  =  23,952  tid  fast 

mark  och  0,o:hi  qvadratmil  vatten.  Syd- 
västra delen,  sammanhängande  med  fasta 

landet,  genomskäres  af  vattendrag  i  östlig 

rigtning;  bortom  Wäddö  kanal  och  Or- 
talaviken  ligger  sjelfva  Wäddön,  som  är 
lång  och  smal,  i  norr  sammanhängande 

med  den  mindre  Byholmen  i  söder  ge- 
nom ett  sund  skild  från  Granön  och  den 

hithörande  norra  delen  af  Björkön  med 
flera  mindre;  ö?tra  kusten  är  dereraot 

utan  skärgård.  Alla  öarne  hafva  låg- 

ländig  berg-  och  skogsmark;  jordmånen 
är  dels  lera,  dels  svartmylla,  dels  ock 

mest  sand-  samt  raojord.  Socknen,  med 
96^8  mtl,  deraf  84%  skatte,  3\.,  krono, 

SVj    frälse,    inberäknade  3  mtl    Norra 

J^da,  4  mtl  Staby  och  '  ,  mtl  Nybyn, 
i  kyrkligt  hänseende  räknade  till  Söderby- 
Carls  socken.  V/.,  mtl  Björkviken  till 
Häfverö  socken  och  Vo  mtl  Lervik  till 

Wätö  socken  (som  ej  äro  iiiberäknade  i 

förut  uppgifna  areal),  bi-boddes  1865  af 
3,286  inbyggare,  deraf  790  på  de  8Vv, 
mtl  endast  i  juridiskt  och  administrativt 

hänseende  hithörande.  Näringar  äro  åker-, 

ängs-  och  skogsbruk,  något  bergsbruk, 
tiske  och  skälfångst,  samt  sjöfart  med 

15  egna  fartyg  om  805  läster,  och  skepps- 
liyggeri,  hvari  inbyggarne  utmärka  sig 
framför  andra  i  länet,  .lernmalinsanled- 

ninsiar  finnas  flerstädes  och  är  1861  brö- 

tos  io,79U  centuer  ur  Koppsvia,  Gås- 
viks,  tfällstrands,  Wikströms  och  Edeby 

grufvor.  Taxeringsvärdet  är  1,478,20U 

rdr  rmt.  Sag-  och  Sackstensberget  öster 
om  Storfjärden  tjena  till  landkänningar. 
—  Socknen  förekommer  under  namnet 

Wödho  år  1314  såsom  hörande  till  Ly- 
hundcure,  sjelfva  Wäddön  under  åren 

1536  och  1558  såsom  anslagen  till  un- 
derhåll at  Jakob  Bagge;  intill  år  1585 

hörde  socknens  andel  af  Björkön  till 

Wäte,  Ortala  och  några  andra  byar  till 
Häfverö.  Socknen  utgör  nu  ett  regalt 

pastorat  af  2:dra  klassen,  under  Lyhun- 

dra kontrakt  af  Uppsala  stift,  med  89^/g 
mtl,  bebodda  af  c:a  3,000  personer.  — 
Kyrkan,  ombyggd  1842,  är  belägen  vid 
östra  stranden  af  Ortalaviken,  3  mil  från 

Norrtelje,  10  mil  frän  Stockholm,  9  mil 

från  Uppsala.  Skolhus  finnes,  men  en 

småskola  anses  ytterligare  erfordras.  — 
Minnen  från  forntiden  äro  runstenen 

M  625  i  Liljegrens  run-urkunder  vid  Or- 
tala, och  från  en  sednare  tid  Ryssarnes 

härjning  år  1719.  —  Här  märkas  Or- 
tala by  och  bruk  (se  den  art.);  Gamla 

Grisslehamn  på  W'eda  egor,  ̂ /.^  mil  från 
kyrkan,  f.  d.  kontor  för  postfarten  på 

Ålands  haf,  utbytt  1757  mot  det  nord- 
ligare, 1  V ._,  mil  från  kyrkan  belägna  Nya 

Grisslehamn  å  Byholma  (Björholraa)  egor 

med  500  inbyggare,  postkontor,  tull-  och 
gränsbevakningsstation,  lotsplats,  telegraf 

ä  Kasberget,  gamla  och  nya  kruthuset, 

brovaktare-  och  färjkarlsboställe,  handels- 
bodar m.  fl.  lägenheter,  krogrörelse,  som 

en  längre  tid  haft  mycken  menlig  in- 
verkan å  inbyggarnes  seder;  härifrån  sker 

öfverfart  till  Eckerö  på  Åland  och  der- 
ifrån  till  Finland.     Ända    till   1821   be- 
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streds  postföringen  öfver  hafvet  af  sock- 
nens heramau  rotevis,  men  besörjes  nu 

af  kronan.  —  Prestgården,  2*2  ̂^^'^ 
Eltnsta,  *o  mtl,  konominister-boställe;  — 
'  ,  mtl  Edeby,  trumpetare-boställe;  — 

V'^  mtl  Norr-Sund,  tn  gård.  —  Större 
byar  äro:  iya//,  med  fältspatsbrott,  Elm- 
sta.  Gåsvik  med  såg,  Hammarby,  Massuiti, 

Vester-Säs,  Xorr-Råda,  Sveimeby,  Stab- 
by,  Tomta  och  Toftinye.  —  Adr.:  Norrtelje. 

Wåddö,  kanal  uti  Uppland,  upptagen 

i  spåren  af-  en  gammal  farled  mellan 
Ortalaviken  i  norr  och  Bagghusfjärden 
i  söder;  ehuru  anbefalld  redan  af  kon. 
Gustaf  I,  blef  den  törst  fullbordad  år 

1844,  med  en  kostnad  af  c-.a  446,500 
rdr.  Den  öppnar  en  väg  inomskärs  från 
Stockholms  norra  farled  genom  Lill-  och 
Storfjärdarne,  Kystahaf  och  Balsaren, 
på  en  längd  af  1  mil,  med  30  fots  bredd 
på  botten,  80  på  ytan  och  9  fots  djup. 

Ungefär  *  3  af  kanalens  längd  är  sprängd 
i  berg,  det  öfriga  gräfd  i  lös  jordmån. 
Ingen  sluss  finnes,  men  en  svängbro  å 
vägen  till  Wäddön,  nära  Ortalaviken. 

Körande  farten  å  kanalen  har  pä  sed- 
nare  åren  största  antalet  fartyg  varit  år 
1855,  med  1,205;  år  1865  passerades 

kanalen  af  946  fartyg,  deraf  60  ång- 
fartyg; kanalafgifterna  ha  i  medeltal  är- 

ligen  uppgått  till   1,550  rdr  rmt. 
Wåderbmnn,  kungsgård  i  Bergsham- 

mars socken,  Jönåkers  härad  och  Nykö- 
pings län,  förr  hörande  till  Nikolai  soc- 

ken, ^  4  mil  från  Nyköping.  Kungsgår- 
den, som  består  af  3'^  g  mtl  kr.-säteri, 

hade  varit  donerad  till  Momma,  då  den 
reducerades  af  kon.  Carl  XI  och  anslogs 

till  landstatens  aflöning  (skrefs  då  We- 
desbran)  och  är  na  jemte  åtskilliga  fisken 
upplåten  åt  länets  landshöfding,  som  åter 
utarrenderat  densamma  till  länets  hus- 

hållningssällskaps förvaltningsutskott.  Ar 
1841  inrättades  här  en  landtbruksskola 

(den  2:dra  i  ordningen)  tillika  med  slöjd- 
institut genom  af  framlidne  kommerse- 

rådet Welander  anslagna  medel,  hvilka 
sedermera  ökats  genom  enskilda  gåfvor. 
Skolan  underhålles  dels  genom  räntan  å 

dessa  medel,  dels  genom  ett  årligt  stats- 
anslag af  4,000  rdr.  Den  bekante,  och 

om  vårt  lands  jordbruk  så  högt  förtjente 
Nathorst  blef  skolans  förste  direktör,  en 

hans  son,  Hjalmar  Nathorst,  som  genom- 
gått kursen  vid    Degebergs   institut,  an- 

togs till  underlärare.  Enligt  kontraktet 
ålåg  Nathorst  att  undervisa  12  st.  rät- 
tarelärlingar,  af  hvilka  6  årligen  efter 

slutad  kurs  och  examen  utgå.  Af  redo- 
görelsen, som  utgafs  i  Juli  1842,  synes 

med  hvilken  kraft  och  framgång  Nathorst 
gripit  verket  an  med  sjelfva  egendomen, 
hvilken  i  orten  ansågs  särdeles  dålig, 
såsom  varande  så  vattensjuk,  att  dess 
uttorkning  vore  nära  nog  omöjlig.  Äbygg- 
naderna  voro  i  hög  grad  förfallna,  ej  ens 
nödigt  utrymme  fauns  för  lärjungarnas 
emottagande;  utsädet  på  den  i  tvänne 
skiften  brukade  åkern  var  26  t:r  säd  och 

42'' g  t:r  potates;  uti  ladugården  under- 
höllos  18  å  22  kor,  10  å  12  ungnöt, 
omkring  30  st.  får;  höskörden  var  å 

den  sänka  marken,  som  saknade  afdik- 
ning,  ringa  och  af  sämre  beskaffenhet. 
Ar  1854,  då  Nathorst  lemuade  platsen, 
för  att  inrätta  en  landtbruksskola  i  We- 
nersborgs  län,  voro  i  cirkulation  105 
tid  besådda  med  säd  samt  11  tid  med 

rotfrukter  af  potates,  kålrötter  och  rof- 
vor;  höskörden  uppgick  till  12,000  lU 
af  klöfvervallar  och  besådda  gräslindor. 

Ladugården  bestod,  utom  ett  mindre  an- 
tal kor  af  landets  gamla  race,  utaf  en 

fullblods  Ayrshiretjur,  inköpt  på  före- 
ståndarens egen  bekostnad  samt  38  på 

stället  uppfödda  kor,  iårhjorden  utgjorde 
72  till  antalet,  dels  af  soutdowns-,  dels 
af  meriuosfår,  1  engelsk  springbagge,  4 
tackor  af  bästa  leicesterrace.  Bland  un- 

der perioden  uppförda  byggnader  må 
nämnas:  ett  större  boningshus  om  två 

våningar,  för  en  stor  del  af  skolans  per- 
sonal, ett  hus  för  slöjdverkstad,  red- 

skapshus med  mera.  Under  samma  tid 

hade  undervisning  lemnats  åt  105  lär- 

jungar och  42  frielever,  af  hvilka  sed- 
nare  6  vunnit  anställning  såsom  lärare 
vid  de  landtbruksskolor,  hvilka  sedan 

dess  blifvit  inrättade  i  andra  rikets  land- 
skapen Om  roflandets  behandling  här 

år  1855  finnes  en  beskrifning  uti  Ny- 

köpings läns  Hushållnings-Sällskaps  hand- 
lingar år  1855  och  i  Samling  för  landt- 

hushållare  inom  Vtestmanlands  län  är 

1857,  sidd.  62,  63.  Lärlingarnes  antal 
åren  1858  och  1864  var  16  fria  och  2 

mot  betalning.  Under  sistnämnda  år 
har  en  ny  ändamålsenlig  logbyggnad, 
med  tillhörande  tröskverk  blifvit  här 

uppförd.  —  I  grannskapet  af  Wäderbnjnn 
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lär  finnas  lemningar  efter  ett  forntida 
fäste  nied   vallar  ocb  grafvar. 

Wäderskär,  fiskläge  i  Kalmar  län, 
Loftaharamars  socken  af  Norra  Tjusts 
härad;  74  inbyggare. 

Wäderstad,  pa  1300-talet  Wieder- 
stadha,  konsistorielt  pastorat  inom  Lin- 

köpings stift,  utgöres  af  Wäderstad  och 

det  dermed  om  gemensam  kyrka  un- 
der namn  af  Oscar  Fredrik  i  sednare 

tiden  förenade  Harstad  (på  sitt  ställe 
beskrifvet),  med  O.suv  qvadratrails  areal, 

55ii  mantal  och  1,520  inbyggare.  — 
Wäderstad,  socken  uti  Göstrings  härad 

af  Linköpings  län,  1  '/^  mil  från  Sken- 
ninge,  begränsas  i  uordvest  af  Täkern 

och  innefattar,  med  12'/;)  ratl  af  (ordna 
Harstads  sockendel  inom  samma  härad, 

en  areal  af  0,a49  qvadratrail  (5,763  tid); 
hemmantalet  är  (endast  inom  Wäderstad) 

27^8  mtl,  deraf  20^/^  skatte,  2^2  krono, 
4:^/.t  frälse,  bebodda  af  730  personer. 
Norra  delen  är  i  allmänhet  slättbygd,  i 
södra  delen  finnas  skogsmarker,  kärr, 

smärre  sandåsar  och  bergkullar.  Jord- 
månen på  slätten  är  lerjord,  i  skogsbyg- 

den än  dungjord,  än  svartmylla,  på  några 
ställen  sand.  Åkern,  upptagande  V3  af 
arealen,  besås  till  %  med  74  höstsäd 

och  ̂ ,'4  vårsäd.  Kalksten  tinnes,  men 
måste  säljas  till  andra  socknar  med  bättre 
tillgåtig  på  skog,  för  att  der  brännas  till 

kalk.  Hufvudnäringen  är  åkerbruk,  gif- 
vande  ej  obetydligt  öfverskott  till  afsalu, 

och  boskapsskötsel;  någon  bränvinsbrän- 
ning  idkas.  Fastighetsvärdet  upptogs  i 
1863  års  bevillning  till  832,100  rdr. 
Landsvägen  från  Jönköping  till  Grenna 

går  igenom  socknen.  —  Angående  kyr- 
kan och  folkundervisningen  se  artikeln 

Harstad.  På  kyrkogården  (Wärstas  efter 
Liljegren)  finnes  runsten,  hvarå  läses: 
Kitiuiffr.  auti.  Siuin.  ristfju.  sim.  t^oii.si. 

ifti  ̂ ruiltt  fatOur  8Ul.  —  Gårdar,  byar: 
Prestgård,  1  mtl,  V/^  ratl  komminister- 

boställe, Y^  kronofogde-boställe,  allt  uti 
Wäderstads  by.  Flera  gårdar  i  Walls- 
berg  köptes  af  Joh.  Matthiae,  tillhörde 
1653  G.  Oljeqvist,  med  säterifrihet,  som 

dock  förlorades  1680  för  bristfällig  åbygg- 
nad  och  brukning,  lydde  1700  under 
Wadstena  slott.  Större  delen  af  hem- 

mantalet utgöres  af  byar,  hvaraf  må  vi- 
dare nämnas  Nybble,  istad  och  Limd- 

btfy  och  innehafves  nästan  allt  af  allmoge. 
VII. 

T>^  hemman,  Lundby  och  Wahlby.  före- 
komma i  äldre   handlingar  såsom  skänkta 

af  Peder  Sivordsson   af  vapen  i  morgon- 
gåfva  till  Elin    Svensdotter.  —   Adress 
Skenninge. 

Wäderås,  Wm-ås  (i  Adelns  Åttar- 
taflor),  ett  hälft  mtl  frälse  uti  Hångers 
socken  af  Östbo  härad  och  Jönköpings 
län;  har  sin  märkvärdighei  af  att  vara 
stamort  för  adliga  ätten  von  Linné; 

den  verldskunnige  botanisten  Carl  Lin- 
n?eus,  adlad  von  Linné,  härstammade  i 
4:de  led  från  bonden  Ingemar,  som  lefde 

mänga  år  blind  i  denna  by,  men  åter- 
fick på  ålderdomen  sin  syn.  Nuvarande 

egareu  af  hemmanet  är  ryttm.  Heine; 
tax.-värdet    12,000   rdr  rrat. 

Wäderöarne,  omkring  4  mil  norr 
om  Uddevalla;  betydligt  hummerfiske; 
se  art  Qville  härad  och  Torekow. 

Wädtle,  Wettle,  härad  i  Elfsborgs 

län,  beläget  sydvest  frän  Alingsås,  ora- 
gifvet  i  norr  af  Ale,  i  vester  af  Kullings, 
i  söder  af  Bollebygds  och  till  en  del  af 
Säfvedals  härad  i  Bohus  län,  innefattar, 

på  en  yta  af  67,670  tid  fast  mark  (deraf 
4,020  tid  odlad  jord,  3,500  tid  naturlig 
äng),  5  socknar,  eller  Lundby  pastorat, 
med  161  mtl,  bebodda  1865  af  8,165, 

år  1845  ai  6,827  personer;  0,333  qva- 
dratmil  upptagas  dessutom  af  vatten.  — 
Här  råder  ännu  det  skadliga  bruket,  fast 
på  sednare  aren  mindre  allmänt,  att  ungt 
arbetsfolk  utvandrar  till  (iöteborg  och 
Bohus  län  för  att  söka  arbetsförtjenst. 

—  Flera  fruktbara  trakter  påträifas,  med 
mer  och  mindre  god  lera  samt  lermylla ; 
men  ehuru  jordmånen  för  det  mesta  är 
god,  är  marken  ännu  till  icke  obetydlig 
del  ouppodlad;  afdikning  var  ännu  1857 
allmäuneligen  försummad,  grunddikning 
nästan  okänd,  artificiela  gödningsämnen 
till  ringa  del  använda.  Nästan  inga 

barrskogar  finnas  numera,  och  Wedtle- 

fjäll,  som  af  kronan  skänkts  till  Ange- 
reds, Bergjums  och  Lundby  socknar, 

äfvensom  öfriga  dessa  socknar  tillhöriga 
ijäll,  äro  nu  för  tiden  alldeles  skoglösa, 
deremot  tämligen  rika  pä  torfmossar. 
Likväl  skall  hela  häradet  varit  öfvervu- 
xet  med  skog  af  gran  och  furu ;  att  den 
med  tiden  blifvit  utrotad,  får  tillskrifvas 
icke  blott  dålig  hushållning,  utan  äfveu 
fiendernas  härjande  och  brännande;  ty 
i    förra    ofridstider    inföllo    grannarne    i 55 



434 Wäfle. 

detta  och  augräusande  härader,  livarvid 
de  äfvea  satte  eld  på  skogarua;  äfveu 
bidrog  i  sin  mån  till  dessas  utrotande 

den  i  börjau  pä  1600-talet  erlagda, 
dryga  Elfsborgs  löseu,  som  utgjordes  för 
detta  härad  af  ek  och  anuat  trävirke. 

Statens  Vestra  Stambana  går  genom  sock- 
narna Lerum  och  Skallsjö.  Märkligaste 

ställen  äro  säterierna  Ojared,  Flöda  med 

jernmanufakturverk,  Xääs  med  bomulls-, 
spinneri,  Aspenäs,  Ifede  och  Lärje,  från 
äldre  tider  Gälsnus  eller  Hjellsnäs  by  i 
Lundby  socken.  —  Wädtle  härad  utgör 
med  Ale  och  KuUings  härader  en  dom- 

saga med  38,910  personer,  samt  med 
Wäue,  Bjerke,  Flundre  och  Ale  härader 
länets  första  fögderi,  med  tingsställe  uti 
Lerums  socken. 

Wäfle,  by  uti  Jäders  socken  af  Oster- 
Rekarne  härad  och  Nyköpings  län,  vid 

pass  l'.-4  mil  från  Eskilstuna;  %  "'^^ 
skatte,  4'/8  frälse;  här  stå  2:ne  runste- 

nar,    hvaraf    den    ena     med     inskriften: 
ilinutf)n-  fit.  rni.sa.  stitin.  tf)iii.sa.  eftir. 
J{uiut.  >uii.  .sill.  .Xiit(i.  latöi.  oiis.  safu. 

Wäfversunda,  fordom  Waversund, 

annex-socken  till  Roxlösa  pastorat,  är 
belägen  i  Dals  härad  af  Linköpings  län, 
1%  mil  sydvest  från  Wadstena;  arealen, 
0,u;2  qvadratmil  eller  3,749  tid  fast  mark, 

är  fördelad  på  10^/ g  mtl,  deraf  9 V/g 
skatte,  l';^  krono,  och  bebodd  af  460 
inbyggare.  Socknen,  som  ligger  vid 
foten  af  Omberget,  mellan  Tåkerns  och 
Wetterns  stränder,  har  i  allmänhet  svart- 

mylla eller  sandblandad  lermylla  till  jord- 
mån, obetydlig  skog,  men  hemtar  nödiga 

skogseffekter  från  Om  bergs  kronopark. 
Jerate  åkerbruket  idkas  som  binäring 

fiske  i  sjöarna.  Tax. -värdet  är  372,000 
rdr  rmt.  Vid  Norra  Djursledet  finnes 
helsokälla,  med  fördel  använd  mot  rheu- 

matism  och  mask.  —  Kyrkan,  vid  Tå- 
kerns straud,  är  gammal,  men  år  1711 

tillbyggd  och  försedd  med  trätorn,  med 
vapenhus  från  1755.  A  en  jernskena 
på  det  ganska  prydliga  dörrbeslaget  fin- 

nes en  runskrift,  äfvensom  några  utnötta 
runor  i  yttersta  kanten  af  dörrtröskeln. 
Dessutom  finnas  2  andia  runstenar.  På 

Wäfversunda  Sörgården  föddes  den  29 
Aug.  1779  den  namnkunnige  kemisten, 
professor  Jöns  Jacob  Berzelius.  hvars 
moder  var  en  dotter  till  häradshöfding 

SJöstéen.    —    Wäfversunda    utgör    med 

>?ägsjöfors. 

modersocknen  ett  skoldistrikt;  sedan  ar- 
tikeln om  den  sednare  utskrefs,  ha  eu 

fast  småskola  och  en  privat  skola  till- 
kommit. Sockenbibliothek  finnes  inom 

pastoratet.  —  Gårdar  äro:  ]\  äfversunda, 

1  mtl  skatte,  deraf  ̂ \  mtl  kallas  Char- 
lottentforg,  och  i  samma  by  ',,  mantal 
komminister-boställe  —  Skogsby,  I  kr., 

häradsskrifvare-boställe,  —  Nyby,  ''  ̂  sk., 
med  gästgifvaregärd ;  —  Djurkälla,  I  mtl 
skatte.  —   Adress:  Wadstena. 

Wägestorp,  Wägatorp  (pä  Topogr. 

corpseus  karta),  ett  skatte-säteri,  som 
innehafts  af  ätten  Silfversvärd ;  se  art. 
Qväuums  socken 

Wägsjöfors,  jernverk  och  laudtegeu- 
dom  uti  Hvitsands  socken  af  Fryksdals 

härad,  Wester-Sysslets  fögderi  och  Carl- 
stads län,  omkriug  12  mil  från  Carlstad, 

med  ett  både    egendomligt    och   vackert 
läge. Sjelfva    herrgården    ligger    på  en 
mindre  höjd,  till  hälften  gömd  i  sin 

trädgård,  och  der  framom  eu  stor  gårds- 
plan, luftig  och  med  vid  utsigt  öfver 

hela  nejden,  österut  öfver  en  starkt  slut- 
tande höjd  med  iöfträd,  elf  och  talrika 

bruksbyggnader  —  ett  stycke  by  eller 
köping,  —  öfver  2  sjöar,  Hvitsands-  och 
Wägsjön,  förenade  genom  ett  sund  eller 
elf,  mot  norr  Hvitsands  kyrka  och  berg, 
men  längst  i  vester  och  dominerande 
hela  landskapet  det  mäktiga  Hoffjellet. 
Jeruverket  på  skattehemmanet  Ofverbyns 
i  Aslebyns  egor  är  väl  aulagdt  1743,  men 
räknar  dock  sin  egentliga  utveckling  från 
den  tid,  det  kom  i  brukspatron  Lyrholms 
besittning;  en  man,  hvars  verksamhet  på 

mer  än  ett  sätt,  såsom  genom  vägan- 
läggningar,  sjösänkningar,  m.  m.  varit 
norra  Wärmlaud  gagnelig.  Brukets  pri- 

vilegier äro  af  den  14  Okt.  1823  å  1 
hammare  och  1  härd  för  450  skil  stång- 
jern,  1  ämneshammare,  1  härd  för  250 
skil;  af  d.  15  Dec.  1829  å  stålugn  och 
ett  skärverk;  af  den  13  Okt.  1836  å  2 

spikhamrar  för  100  skU;  af  d.  31  Okt. 
1836  å  2  nya  stångjernshärdar  för  1,000 
skll  smide;  det  består  nu  (1864)  af  3 

stångjernshärdar  för  lancashiresmide,  1  d:o 
för  tysksmide,  4  spikhamrar,  1  stälugn. 
Landtegendomen,  som  utgöres  af  511 
öre  och  8  pgr  skatte  samt  den  i  en 
skog,  1  mil  från  herrgården,  belägna 
lägenheten  Gårdsjöberget,  var  år  1864 
taxerad  till  74,466   rdr  rmt,  jernbruket, 
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med  tillhörande  2  afsalu-  och  en  hiisbe- 

holssåg,  2  qvarnar  med  tillsaramans  4 

par  stenar,  till  33,000  rår  rmt.  Till- 
verknini^en,  som  pä  sodnare  åren  i  me- 

deltal iippgifves  varit  4,164  ctr  stånp:- 
jern,  1,337  ctr  spik,  402  ctr  stal,  går 
ötver  Fryken,  Carlstad  och  Wenern  till 
Göteborg.  Egendomen  innehafves  af  för- 

utnämnda brukspatrons  arfvingar;  folk- 
mängden uppgår  till  cirka  270  personer. 

En  vag  är  i  scflnare  tider  anlagd  häri- 
från till  Ny  sockens  kyrka,  öfver  Rusk- 

åsen,  som  skiljer  Frykiiis  ooli  Klarelfvens 

dalar.  Förutnämnda  Gårdsjol^crg  var  for- 
dom ett  fiuntorp,  därefter  en  vanlig  sä- 

terbod, tills  brukspatron  Lyrholra  bragte 
det  i  bättre  skick  och  uppodlade  den  i  det 

längsta  otacksamma  rayrjorden,  som  små- 
ningom måst  för  en  ospard  möda  ge 

skördar  i  utbyte.  Stället,  der  bemälte 

brukspatron  med  synnerlig  förkärlek  bru- 
kade uppehålla  sig,  är  bebygdt  med  ett 

tvåvåningslius,  och  var  på  hans  tid  be- 
prydt  med  ståtliga  elghoru,  björn-  och 
varghufvuden  m.  m.,  såsom  troféer  från 
mer  än  en  lifiig  jagt. 

Wäla,  Wälan,  annex-socken  till  Ors- 
lösa  pastorat,  är  belägen  uti  Kållands 
härad  af  Skaraborgs  län,  IV2  ii^il  s.  v. 

från  Lidköping,  omfattar,  med  andra  an- 
nexet Gilstad  eller  Gillestad,  6,295  tid 

fast  land,  16^16  •^*'1>  ̂ ^^'^'^  6%6  skatte, 
%  krono  och  9V4  frälse;  870  inbyg- 

gare, men  ensam  442.  Marken  är  mesta- 
dels jemn;  rådande  jordmånen  lera;  skog 

växer  till  husbehof.  Tax.värdet  475,150 

rdr  rmt.  Kyrkan,  liten,  af  sten,  med 
ganska  tjocka  murar,  tillbyggd  år  1688, 

ligger  ̂ /2  mil  s.  v.  från  moderkyrkan. 
—  Wäla  by,  på  1%  skatte,  5^'2  frälse, 
deraf  1  mtl  Wäla,  stommen,  är  en  väl- 

byggd gärd;  1  mtl  frälse-säteri  Wäla 
storeg.  eller  Wälaberg  med  1  mtl  frälse 

Bröckegården  med  qvarn,  utgöra  tillsam- 
mans en  välbebyggd  gård,  bland  hvars 

egare  må  näranas  landshöfdiug  Hjerta. 

Sörby  och  Gilstad  byar,  i  den  förra  */4 
mtl  komminister-,  i  den  sednare  '/o  ™*^ 
militiiB-boställe.  —  V4  frälse  Botten  ut- 

gör raed  '/2  frälse  Örasen  en  gård.  Fa- 
gervall och  Fågelsången,  enstaka  hem- 

man.  —    Adress:  Lidköping. 
Wälamby,  Welamby,  ett  mtl  skatte 

och  1  mtl  krono,  i  T\'idbo  socken,  Se- 
minghundra  härad  af  Stockholms  län,  Vg 
mil  söder  om    kyrkan,    hvarifräu    räknas 

4%  mil  till  hufvudstaden,  3  mil  till 
bppsala;  det  förra  skatteköpt  1745,  det 
sednare  profoss-bostalle;  rned  runsten  i 
en  gärdesbacke,  h varpå  läses:  DdlllOr  -j- 
nuft  -f  .Xpfifau  -|-  fitu  -f  stoin  + 
rifa  -I-  oft.  fir»  4-  kiara  -f  iftir. 
Dfof)  (utur.  sinn.  ?å  särskild  rad:  On 
Suttin  ri.sti  rimar. 

Wälinge  och  Kattarp,  ett  regalt  pa- 
storat i  Lunds  stift,  IV4  mil  frän  Engel- 

holm,  med  53J|  mtl  ochenfolkm  af  3,050. 
—  Wälinge,  modersocken,  i  Luggade 
härad  af  Malmöhus  län,  omfattar  på  en 
areal  af  0,309  qvadratmil  eller  7,151  tid 
=  40,045  qvadratref,  31|X  mtl,  deraf 
3  skatte,  Vg  krono  och  28^48  frälse, 
taxerade  till  1,663,600  rdr  och  i)ebodda 
af  1,900  invånare.  Marken  är  öfver  allt 
jemn;  rådande  jordmånen  sandmylla  och 
på  några    ställen   gul    lera ;    på    skog  är 
brist.     Socken  väg: Största 

gårdarne  äro:  Rögla  säteri  raed  under- 
lydande  I3V4  mtl,  qvarn  och  tegelbruk. 

—  Westrabygård,  öVg  frälse,  tax.  till 
338,200  rdr,  tillhör  Etatsrådet  Kjellerup. 

—  Tånga  1 V4  frälse  och  ̂ /^  Stora  Hel- 
jaröd  ett  gods;  —  Prestgården  Vg  krono 
Wälingeby.  Höghult  1  mtl  frälse  under 

Krapperup.   —  Adress:   Engelholm. 
Wälinge,  ett  mantal  frälse-säteri  uti 

Wäse  härad  och  socken  af  Carlstads  län, 

har  vackert  läge  vid  det  sund,  sora  sam- 
manbinder sjön  Ranken  med  Wenern, 

2V4  ifiil  från  Carlstad  och  2^/4  mil  från 
Christinehamn.  Wälinge  är  bebygdt  till 

säteri  1640,  synes  pål6-och  1700-talen  ha 
tillhört  slägterna  Gegerfelt,  hvaraf  den 
sista,  kapten  Johan  Christian,  dog  här 

1755,  och  Virgin,  hvaraf  öfverinspekto- 
ren  vid  Saltsjöfiskerierna  i  Bohus  län 
Arvid  Bernhard,  död  1794,  föddes  här 

1715;  egdes  1842  af  öfverste-löjtn.  G. 
Wärnhjelm.  Närvarande  egaren  är  majoren 
och  riddaren  Uno  Troili.  hvars  adress  är 

Mariestad  och  Melltorp.  Wäiinge  säteri 
har  ensamt  en  areal  af  409  tid,  deraf 

121  åker,  83  äng  raed  72  tunnors  ut- 
säde utom  potates;  underlydande  äro  '/^ 

ratl  frälse  Wälingstorp  och  '/g  skatte 
Sandnäs;  hela  godset  är  uppskattadt  till 

80,000  rdr  rmt. 
Wällfors  (i  jordeboken),  Wälsfors 

manufakturverk  uti  Fryksände  socken  af 

Fryksdals  härad  och  Carlstads  län,  om- 
kring 10  mil  från  Carlstad,  å  Torshy 

egor,  med  2:ne  stockar  för  spiksmidniug 
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och  en  stock  för  knippjern,  hör  till  Torsby 
bruksegeudom  och  är  t-ax.  till  10,000 
rdr  rnit.  Verket  bar  privilegier  af  den 
19  November  1835  och  den  5  Oktober 
1837,  de  förra  ä  en  tillökning  i  sraidet  för 
200  till  400  skfi,  de  sednare  å  så  stort 
belopp,  som   kan   medhinnas. 

Wåliinge,    egendom    med    betydligt 

qvarnverk    uii    Saleras    socken  af  Svart- 
lösa  härad  och  Stockholms  län,  vid  Bom- 
sjöns  utlopp  i  Mälaren,   1   mil  n.  v.  från 

kyrkan,  2'/,    mil   från   hufvudstaden,  ut- 
göras af  hufvudgården    iVg  frälse-säteri, 

Yg    frälse    Wällinge    samt    underlydande 
3^4  nitl  och  Lideby  såg.    Wällinge  med 

qvarnverk    tillhörde   omkring    1535  bön- 
der; år   1563*)  donerades  qvarnen  till  r.  r. 

Beurreus,  hvars  arfvingar  dervid   bibehöl- 
los  en   tid    efter    hans    död;   men  seder- 

mera   inlöstes    hela    godset    till    kronan. 
Ar    1623    erhöll    Arendt    Toppengiesser 

eller  Toppenhieser  privilegier  å  messings- 
bruk,  hvilka    stadfästes    1646    för    borg- 

mästaren Jöns  Henrikson.    Ar  1717  köp- 
tes alltsammans  af  ålderman    Lampa  till 

skatte  för  4,666-/3  daler  s:rat,  och  anla- 
des af  honom    här   åtskillig  slags  manu- 

faktur.     År    1730    köptes    Wällinge    af 
friherre  Funck,  kom  likaledes  genom  köp 

1744  till  Boneauschöld,    1758  till  Gem- 
nick,   1777  genom    arf  till  Grotu,  under 

hvars  tid  gården  befriades  frän  båtsmans- 
håll och   hällskjuts,  så  länge  manufaktur- 

verket  vidmakthölls;;    1813  köptes  godset 

af  major  C.F.  König,  under  hvars  tid  säteri- 
friheten från  1  mtl  Boruö  flyttades  år  1838 

likaledes  hit  å  %  "ifl  Wällinge.     För  när- 
varande eges  godset  af  chefen  för  Wärm- 

lands  fältjägare-regemente    gen. -major  D. 
Silfverstolpe,  hvars  farfars  far  assessor  Gud- 

mund Hesselgren  blef  denna  ätts  stamfader. 
Manbyggnaden  är  af  sten  och  från  o.   m. 

Groens'  tid  är  mycket  gjordt  för  trädgård, 
park  o.  a.    Alla  metalliska  verken  äro  nu 
nedlagda,  men  qvarnarna  ombyggda,  och 
för  deras  drifvande  vattenledning  till  en  del 
sprängd  genom  berg,  af  sten;  de  äro  mycket 
anlitade.     Godset    taxerades  år   1863  till 

236.000  rdr,  d.raf  60,000  rdr  för  qvarnen. 
Wållingsö,   ett  hälft  mtl    skatte  och 

'z,  ratl    frälse    i    Malsta   socken,   Lyh un- 
dra härad    och    Stockholms    län.    '/»  ™i^ 

n.  D.    v.    från    kyrkan,    h varifrån    räknas 

Y2  roil  till  Norrtelje;  med  runsten,  hvar- 

*i  Samma  år  finnes  ett   brcf  frao  Erik  XIV  tu- 
rande kruttillverkniog  vid  Wällinge. 

på  läses:  JITant.  fit.  Rera.  mcr&i.  af. 
örufOr.  sim  ̂ ufta  iiR.  af  t^or&if.  uR  af. 
Siaffa  suiiir.  min.  in.   3l6ir.  risti  runa. 

WällliOra,  Wellfiora,  masugn  uti 

Stockholms  län,  Knutby  socken  af  När- 
dingh undra  härad  mellan  Jättuua  och 

Wellnorasjöarna,  på  Asby  egor,  ̂ /^  mil 
n.  o.  från  kyrkan,  lyder  jemte  en  till- 

hörande qvarn  om  2  par  stenar,  7  mtl 
skatte,  4  rå  och  rör,  éVg  mtl  fräUe,  allt 
inom  samma  socken  samt  flera  hemman  i 

andra  socknar  med  6,000  tid  skog,  un- 
der Rånäs  bruk.  Medeltillverkningen  un- 
der åren  1859—61  uppgick  till  9,125 

ctr  tackjern;  malmen  hemtas  från  Dan ne- 
mora;  sjelfva  masugnen  är  taxerad  till 
85,000  rdr  rmt.  År  1684  anlades  här 

af  Leijer  ett  stångjernsverk  under  namn 
af  Asby  bruk,  som  jemte  masugn  från 
1686  såldes  1733  af  Lagerholra  till  De 
Geer;  år  1735  nedlades  smidet.  Folk- 

mängd vid  masugnen  och  underlydande 
hemman  samt  torp  nära  400  personer. 

Wälluf  och  Baus,  regalt  pastorat 
inom  Lunds  stift,  med  22  i^^  mtl  och  en 

folkra.  af  3,1 20 personer. —  Wällnf,  aocVen 
i  Luggude  härad  af  Malmöhus  län,  1  mil 
o.  s.  o.  från  Helsingborg,  har  en  areal 

af  0,112  qvadratmil  eller  2,592  tunnl.  = 
14,515  qvadratref,  fördelade  på  ISVg 
mtl,  deraf  8V2  skatte,  iV»  krouo  och 

3V2  frälse,  taxerade  till  736,800  rdr.  — 
Socknen  med  i  allmänhet  god  åker,  nå- 

gon äng  och  torfjord,  men  nästan  ingen 
skog,  beboddes  1865  af  530  inbyggare. 
Wälluf  var  före  1856  annex  till  Helsing- 

borgs stadsförsamling.  —  Förnämsta  går- 
darne äro:  Frestgården  ̂ /^  krono,  Vg 

Klockarebohl,  1  ratl  häradshöfdinge-bo- 
ställe  i  Wälluf s  by ;  Ljusekulla,  '/^  skatte. 
—  Byar:  Påarp  2^U  s\iatte,  Lånffeberga 

3V2  frälse,  Östra  Barnlösa  2^/4  mtl.  — Adress:  Helsingborg. 

Wämö,  Wämmö,  en  halfö  utanför 
Carlskrona,  skild  från  fasta  landet  medelst 
en  graf,  uppkastad  under  1780  års  krig; 

beväringsmanskapets  exercisplats;  bär  fin- 
nes en  sten  med  inskriften:  »Göternes 

läger  1811»  till  minne  från  den  tid,  då 
Kalmar  och  Kronobergs  regementen  samt 
en  del  af  Göta  artilleri  voro  här  förlagda 
under  general  von  Vegesacbs  befäl. 

Wändersta,  by  i  Siratuna  socken 
och  härad  af  Westerås  län;  3  mantal 
skatte,  4  åboer;  i  en  hage  har  funnits 

runstenen  JW  787  i  Liljegrens  runurkun- 
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der,  med  inskriften:  CitO^^inot^r  +  fit 
+  iiftiui  +  -sfin  -f  öfti  +  nufininni 
+  fntOur;  skänkt  1685  till  England, 
förvaras  den   nn  i  Oxford. 

Wäne,  härad  af  Elfsbor<^8  län,  om- 
gifvet  i  vester  och  norr  af  landskapet 
Dal  samt  en  del  af  Wenern,  i  öster  af 
Skaraborgs  län,  i  söder  af  domsagans 

öfriga  härader,  Flundre  och  Bjerke,  in- 
nefattar på  en  yta  af  80,005  tid  fast 

mark,  hvaraf  14,980  tid  odlad  jord,  741 
tid  naturlig  äng,  8  socknar  (se  tabellen 

till  Elfsborgs  län),  med  185V,  mtl,  be- 
bodda 1865  af  vid  pass  14,420,  år  1845 

af  10,870  personer,  samt  staden  We- 
nersborg  med  4,570  invånare ;  dessutom 
upptager  vatten  O, no  qvadratmil.  En 
del  af  häradet  är  slättland,  det  öfriga 

bergigt  och  skogbeväxt.  Märkliga  stäl- 
len äro  säterierna  Onsjö,  Rånnnm,  Ny- 

gård, Forstena,  Lund  och  Welanda; 
Koller ö  hr wV;  Trollhättan;  bergen  Hiinne- 
och  Halleberg;  friln  forntiden  Edsholms 
slott.  Ar  1554  bestämdes  som  första 

råmärket  på  gränslinien  mellan  Wester- 
götland,  Dal  och  Wärraland  å  svenska 
samt  Bohus  och  Aggerhus  län  i  Norge 
mellan  Ryrs  socken  i  detta  härad  norr 
om  elfven  och  Norge;  troligen  har  en 
flathäll  med  tecken,  liknande  runor,  mel- 

lan Hallvardstorp  och  Stafvered,  utgjort 
ett  råmärke;  en  annan  stenhäll  finnes 
vid  KlÖfveberget. 

Wänga,  Wengia,  annex-socken  till 
Bredareds  pastorat,  är  belägen  uti  We- 
dens  härad  af  Elfsborgs  län,  omkring  2 

mil  norr  om  Borås,  8  mil  från  Weners- 
borg,  V;,  mil  från  Elfsborgs  regimentes 
exercisplats,  Fristad-Hed;  iunef.  31,270 
(ivadratref  (=  5,583  tid  29,9  kpl.),  hvaraf 
4,655,86  qvadratref  (=831  tid  I2,y  kpl.) 
mossar,  4  mindre  sjöar:  Acksjön,  Öja-, 
Sund-  och  Lomsjöarne,  som  innehålla  med 
åarna  74  tid  12,5  kpl.;  i  denna  areal  äro 
dock  ej  inberäknade  delar  af  sjöarna 
Sefvern  (Säfvern),  Artingen  och  Mnresjö, 
hemmanen  Röhl  och  Klinten,  Prestgården 
i  Bredareds  socken,  Fastorp  i  Temta, 
kronoallmänningen  Weden  (Bursehult) 

samt  Gra/skog,  tillhörig  Påtorp  i  Fri- 
stads socken,  hvilka  öfverskjuta  sockne- 

gränsen med  6,680  qvadratref,  så  att 
hela  arealen  blir  37,950  qvadratref  (= 
6,777  tunnland).  Socknen,  och  i  synner- 

het vestra  delen,  är  uppfylld  af  berg  och 

hö(ider  med  djupa,  trånga  dalar;  Wänge 
mosse  utbreder  sig  till  stort  omfång.  Jord- 

månen består  i  allmänhet  af  sand,  sand- 

mylla, rajölsand  och  jäsjord.  En  rull- 
stensås, h varpå  större  delen  af  Wänga 

by  jemtc  5  andra  hemman  äro  belägna, 
består  dock  i  allmänhet  af  sandblandad 

svartmylla  och  vid  åsens  sänkning  åt 
nordvest  af  sandbcmängd  lera,  hvadan 
här  erhållas  rikare  skördar  än  annorstä- 

des inom  pastoratet.  På  ett  och  annat 
ställe  synes  spår  till  inineralkälldrag; 
sjön  Säfvern  uppkastar  svart  jernsand. 
Denna  sjö  delar  både  denna  och  Temta 
socknar  till  icke  ringa  olägenhet  för 
folket,  som  vissa  årstider,  för  att  komma 

till  kyrkan  och  till  de  öfriga  församlings- 
l)oerna,  måste  vandra  den  långa,  ofar- 
bara  vägen  omkring  sjöns  andra  ända. 
Folkmängden  nppgafs  1858  till  463  pä 
88  hushåll,  hvaraf  voro  51  hemmans- 
egare,  6  soldater.  6  torpare.  tjenstefolk 

58,  barn  163.  År  1865  var  folkmäng- 
den 570.  Folket,  i  allmänhet  resligt 

och  välväxt,  är  kändt  för  sedlighet,  red- 
lighet och  flit.  Bränvinsbränningen,  som 

idkas  här,  synes  icke  hafva  utöfvat  sin 
vanliga  förstörande  förmåga  bland  folket. 
Bostäderna  blifva  med  nybyggnaderna 
alltmer  ljusa  och  rymliga.  Vid  bröllopp 
förekomma  hvarjehanda  af  de  gamla 

gymnastiska  öfningarne,  såsom  »sko  bläc- 
kan», »draga  kafvel»,  »draga  krokhas», 

»krypa  under  käppen»  m.  ra.  dylikt.  — 
Lönen  till  en  dräng  är  vanligen  50  ä 
70  rdr  pr  kontant,  2  U  ull,  12  alnar 
blångarnsväf  och  2  par  stöflor.  Näringar 

äro  hufvudsakligast  jordbruk,  med  der- 
med  förenade  så  väl  boskapsskötsel  som 

bränvinsbränuing  samt  något  slöjd,  huf- 
vudsakligast bestående  i  förfärdigandet 

af  träskor. 

Hemmanen  äro  2%  frälse,  7% 
skatte,  uppskattade  till  128,900  rdr  rmt, 
samt  ett  bränneri  och  en  qvarn,  till 

30,000  rdr;  jorden  har  59  egare;  sock- 
nens årliga  utgifter  stiga  till  5,320  rdr. 

—  Kyrkan,  %  mil  norr  om  moderkyr- 
kan, är  gammal,  troligen  från  1300-talet, 

60  fot  lång,  24  fot  bred  och  32  fot  hög 
invändigt,  är  uppförd  af  gråsten,  med  3 
fots  tjocka  murar  samt  hög  takresning, 
täckt  med  ekspån.  Barnaundervisningen 
bestrides  sedan  1857  gemensamt  med 
Temta  socken.     Sockenbibliothek  finnes. 
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Fattigförsörjningen  kostar  årligen  cirka 
130  rdr  rmt.  Eiula  fornmiiiiiena  äro  ett 

jjammalt  gafvobref,  som  nämner  om  att 
hemmanet  Sike  i  Fristad  blifvit  skänkt 

till  det  »Heliga  korset  i  VNänga»,  och  några 

ättekullar  norr  om  kyrkan.  —  Hemman 
och  gårdar:  Boda,  Rubbe,  Assmundared, 

med  de  största  gårdarne,  livardera  å  '/^ 
ratl,  Hestra,  Holma,  Långaryd,  Rönåsa, 
Sefvered,  Tormmdsas,  Wcimja  by  med 

1%  mtl  frälse,  '  ,  stom,  1'  ̂   mtl  skatte 
Torstensg.  och  Rättareg.,  1,715  tids  areal, 
hvaraf  634  åker,  har  19  åboer,  folk- 

mängden 140.  Wängtorp,  by  på  2^', 
mtl  skatte.   —   Adress:   Borås. 

Wänga,  kaptens-boställe  af  1  mtl 
krono  i  Björlunda  socken,  Daga  härad 
och  Nyköpings  län,  med  ninstenanie 

^918,  19  och  20  i  Liljegrens  run- 
urkunder; på  den  ena  läses:  Ocfiuli.  fiuft. 

iKultt.  ff)au.  litu.  ruistt  —  .  .  i-sa.  ut. 
Stiifinrt.  H\\\.  .sin.  6rotf)ur.  .Ifutia. 

Wänge,  socken  i  Ulleråkers  härad 
af  Uppsala  län,  mellan  dess  annex  Läby 
i  öster,  Börje  i  nordost,  Jumkil  i  norr, 

Tibble  och  Oland  i  vester,  Hagby  i  syd- 
vest  och  Näs  i  sydost.  Areal  10,623 
tid  eller  59,488  qvadratref  fast  mark 
och  blott  0,007  qvadratmil  vatten,  som 

utgöras  af  Fiby-  och  Ekebysjöar  samt  af 
Läbyån,  som  i  sitt  öfre  lopp  genomfly- 

ter Wänge  till  hela  dess  längd,  med  till 
en  del  sidlända  stränder;  jordmånen  i 
socknens  inre  delar  i  allmänhet  jeran, 

fastän  något  sluttande  mot  ån,  med  täm- 
ligen bördig  lerjord;  i  de  yttre  något 

bergländig,  här  och  der  skogbeväxt.  All- 
mänt begagnas  klöfversådd.  Afstånd  från 

Uppsala  1\  mil.  Hemmantal  39^72» 
deraf  161;  skatte,  7^  g  krono,  14'  g  frälse, 

taxerade' till  669,300  rdr  rmt.  Hufvud- 
näring  åkerbruk.  Folkmängd  något  öf- 
ver  800.  Genom  socknen  går,  i  öster 
och  vester,  landsvägen  mellan  Uppsala 

och  Sala.  —  Kyrkan,  gammal,  är  be- 
tydligt reparerad  och  förskönad  1848. 

Wänge  är  omnämndt  redan  i  14:de  och 
i5:de  seklerna,  dels  i  förening  med  några 
dess  kyrkoherdar,  dels  i  anledning  af  ett 
då  här  befintligt  ».Johannis  Döparens 
gille»;  äfven  i  den  gamla  folkvisan  om 

»Per  Tyrsons  döttrar»'  I  prestgården 
uppehöll  sig  ofta  på  sina  utflykter  från 
Uppsala  akaden)i  Gustaf  Wasa.  Pasto- 

ratet,   med    annexet    Uäby,    omfattande 

51  mtl  och  något  öfver  1,020  personer, 
är  konsistorielt  af  Uppsala  stift.  Prest 

gården,  l*/^  ratl,  hvars  manbyggnad, 
uppförd  1846 — 47  af  dåvarande  kyrko- 

herden, botpredikanten  J.  Hammarin,  är 
en  af  de  största  och  troligen  beqvämast 
inredda  i  hela  Uppland.  Nytt,  rymligt 
skolhus,  med  trädskola,  hvanfrån  årligen 
mer  än  100  träd  till  plantering  utdelats. 

Afven  tinnes  den  föilräffliga  s.  k.  Caspar- 
sonska  flick-  och  slöjdskolan,  hvartill  löjtn. 
C.  Casparsson  å  Brunna  förärat  dels  en 

byggnad,  dels  ett  kapital  af  2,000  rdr 
rmt,  med  dera  löpande  5  proc.  ränta. 
Sedan  1846  är  fattigvården  reglerad  här 
på  ett  godt  och  föga  kostsamt  sätt.  Några 
kringgående  bettlande  finnas  nu  ej  mer, 
utan  underhållas  i  fattigstugan  äldre,  icke 
arbetsföra  personer,  saknande  eget  hem; 
fattiga  barn  fördelas  rotevis  på  socknen, 
så  att  hvarje  barn  tillhör  en  viss  rote, 
der  det  året  om  har  sitt  hem,  får  klä- 

der och  föda  samt  omvårdnad  och  till- 
syn samt  tillhållas  till  skolgång  och 

arbete.  Antalet  af  fattiga,  understöd 
behöfvaude  barn  har  härigenom  årligen 
minskats  från  26  till  2  st.  år  1858. 

De  rotar,  som  sålunda  blifvit  fria,  lemna 

kontant  ersättning  till  dem,  som  emot- 
taga  sådana  barn.  —  Runstod  finnes 
vid  kyrkan  och  runstenar  vid  Bärby, 
Fiby  och  Brunna,  till  en  del  räddade 
undan  glömskan  genom  R.  Dybecks 
nit.  Afven  har  man  här  funnit  ett  ur- 

gammalt tveeggadt  slagsvärd  med  guld- 
beläggning å  fästet.  —  Gårdar:  Brunna, 

Ekeby  och   Täby,  se  vidare  art.  Brunna. 
—  Bärby,  3  ratl  ber.  säteri,  egdes  år 
1666  af  slägten  Palmgren,  nu  af  bönder. 

—  Kiel  (eller  Kil),  1^/^  ber.  säteri,  till- 
hör kapten  O.  Wirgin;  —  Fiby,  3  ratl 

säteri  (raed  5 '/o  mtl  underl.),  disponeras 
å  tjenstens  vägnar  af  erkebiskopen  (un- 

der namn  af  mensalhcmman).  —  Alm- 

by, 1  mtl  skatte  och  2  skatte-rusthåll, 
der  och  vid  Lång-Tible  betydligare  ny- 

odlingar i  sednare  tid  blifvit  verkställda. 
—  Finsta,  1  frälse,  har  fordom  tillhört 

adliga  slägter,  men  är  nu  styckadt.  — 
Wäsby  gård,  hvars  egare  utmärkt  sig 
genom    odlingsflit    och  trädplanteringar. 
—  Adress:   Uppsala. 

Wänge,  konsistorielt  pastorat  af  3:e 
klassen  inom  Wisby  stift,  utgöres  af 
socknarne   Wänge,  Buttle  och  GuUdrnpe, 
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med  22'/o  mtl  och  en  befolkning:  af 

omkrino:  1,000  personer.  Frestgård,  ̂ 's 
noantal.  —  Wänge,  socken  på  Gotland, 
hörande  till  Hälla  ting  af  Wisby  läns 

norra  härad,  2"-  -,  mil  från  Wisby,  areal 
7,082  tid  (=  39,659  qvadratrefj,  deraf 
öppna  jorden  år  1818  utgjorde  omkring 
450  tid,  och  0,039  qvadratmil  vatten; 

hemmantal  12' .,  mtl  skatte,  ̂ /g  krono, 
bebodda  af  460  inbyggare.  Marken,  i 
allmänhet  jemn,  upptages  till  stor  del 

af  mossar.  Rådande  jordmån  är  meren- 
dels stenblandad  lera,  för  öfrigt  lera, 

sand  och  svartmylla.  Skog  växer  utöfver 

behofvet.  Ar  1818  funnos  här  14  såg- 
verk. Tax.-värdet  är  262,300  rdr  rrat, 

hvaraf  17,600  rdr  för  verk.  Socknens 
största  märkvärdighet  torde  vara  s.  k. 

W ängestenen,  som  ligger  på  högsta  landt- 
höjden  midt  på  landsvägen,  såsom  ett 
rnärke,  tillkännagifvaude  landets  medel- 

punkt, ännu  bibehållande  sina  till  en 
tums  höjd  öfver  ytan  upphöjda  ränder, 
hvilka  likna  band  eller  linier  på  en  glob; 
den  är  af  granit  och  ofvau  jord  5  fot 
lång  och  4  fot  bred,  till  formen  liknande  ett 
sadelvenge,  hvaraf  den  ock, liksomsocknen, 
fått  namn.  I  kyrkan  finnes  en  grafsteii, 
med  inskrift:  il:  ro  nar  ...  —  .  .  — 

.siaf:  ).Tc!]iafe(]ia:  clutiirtffir:  ()crtf)i:  fljita: 

^M[f:  gcirunir:  i:  Uesluui:  ris.  —  Större 
byar:  Gandarfve,  2Vg  mtl.  Hågvalds, 

iV/g  mtl.  Nickar/ve,   1%  mtl. 
Wångelself,  en  af  den  stora  Anger- 

manelfvens  tillflöden,  bildas  vid  Ånger- 
manlands gräns  af  vattendraget  Wesdol, 

kommande  från  norska  gränsen,  och  ut- 
faller vid  Liden  i  Angermanelfven. 

Wängsjöberg,  egendom  uti  Gottröra 
socken  af  Långhundra  härad  och  Stock- 

holms län,  '/,  mil  non  om  kyrkan,  som 
ligger  3 'o  mil  från  Uppsala,  utgöres  af 
hufvudgården,  4  mtl  frälse-säteri  (Wäng- 
sjöberg,  2  mtl,  Skursby,  2  mtl),  med 

underlydande  1'  ̂   frälse,  1  skatte  och 
Uppsala  akademi-hemmanet  Hagby,  '  ̂ 
mtl,  har  säg  och  väderqvarn.  Före  reduk- 

tionen har  godset  tillhört  dels  slägten 
Ornehufvud,  dels  Landsberg,  kom  med 
fröken  Catharina  Norfelt  till  öfversten 

Börje  Månsson,  adlad  Skeckta;  egdes  der- 
på  af  Ridderstråle  1740,  sedan  aföfverste- 
löjtn.  Nils  Norlin,  adlad  Nordensvärd, 
som  med  tapperhet  bivistat  mänga  af 
Carl  XIL.s  bataljer;  dog  1762.     Gården 

j    egd^s   1772  af  Durelli  och  såsom    fidei- 
I    kommiss  af  slägten   inpå    1830-talet,   då 
i    den  tillträddes  omkring  1838  af  Johanna 

'    Maiia    Carolina    Uhr,     dotterdotter    till 
('.  M.   af  Durelli   och    gi(t   med   löjtnant 
Michael    Johan     Hammarsköld,  ännu   år 

1864    egarinna    af    godset,   som   då   ta- 
xerades   till     162,500    rdr   rmt,     hvaraf 

'    110,000  rdr  för  säterihemmanen;    folk- 
mängd  270. 

Wängsjöberg,  som  1818  uppgifves 
ega  50  t:rs  utsäde,  medelmåttigt  höbol, 
hjelplig  skog;  prydlig  manbyggnad  af  trä, 
reveterad  med  tegel,  ansenlig  trädgård, 

namnes  bland  gårdar,  der  i  sednare  ti- 
den nya  odling>företag  blifvit  gjorda  och 

förbättrade  brukningsmethoder  samt  red- 
skap använda. 

Wännäs,  socken  af  Westerbottens 
läns  första  fögderi,  belägen  öster  om 
Bjurholms  socken,  2  mil  ofvanom  Ume 
landskyrka,  hvarifrån  sockenvägen  går 

längs  Ume  elfe  norra  strand  med  färje- 

ställe öfver  Windelelfven ;  inneh.  253',?^ 
mantal,  deraf  23i5|j^  mtl  skatte,  l|(y.^^ 
krono ;  arealen  uppgafs  före  1863,  då 

Säfvars  socken  och  Holnisunds  kapell  skil- 
des härifrån,  till  454,341  tid.  Socknen, 

utbruten  1834  från  Ume  socken,  utgör 
ensam  ett  regalt  pastorat  i  Hernösands 
stift  och  beboddes  år  1864  af  omkring 

3,000  inbyggare.  Taxeringsvärdet  1862 
var  c:a  759,600  rdr.  Orten  har  behagligt 

läge,  —  rika  sädesfält  och  ängar  fram- 
skymta här  och   der  mellan  skogsbergen, 

—  lider  dock  ofta  af  Li^me  och  Windels 
elfvars  s.  k.  tjellflöden,  hvilkas  höjd  varit 
i   mannaminne    störst     1819    och    1863. 

—  Bland  byar  utmärker  sig  sjelfva  Wän- 
näs  genom  sitt  vackra  läge  vid  Windel- 

elfven, helt  nära  den  punkt,  der  denna 
förenar  sig  med  Ume  elf;  stället  liknas 
af  Schubert  vid  Elbes  förening  med 
Muldeströmmen  vid  Dessau.  —  Största 

gården  utgör  JW  7,  %  mtl;  JW  17,  ̂  j^ 
mtl,  är  kyrkoherde-boställe.  —  En  half 
mil  förbi  Wännäs  fäbodar  kommer  man 

till  Fällforssen,  ett  af  Sveriges  märkvär- 
digaste vattenfall;  der  fångas  lax;  Wänn- 

forssen,  finbladig,  Jämteböhle,  grofbladig 
såg,  för  öfrigt  må  nämnas:  Selet,  Spö 

land,  Simnanå,  Sterkesmark,  Bran,  Fång- 

sjön, Nyby   och   Gullsjö.  —  Adr.:   Umeå. 
Wänsberg,  ett  mtl  frälse  på  Dal, 

uti  Tösse  socken    af  Tössbo    härad   och 
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Elfsborgs  län,  är  beläget  å  eu  kulle, 
midt  i  en  dal,  vid  eu  vacker,  af  brauta, 

skogbevuxna  berg  innesluten  vik  af  ̂A  e- 
nern,  hvars  stränder  här  äro  rika  på 
fornmiuuen;  men  innan  vi  vidröra  dem 

vilja  vi  lerana  några  upplysningar  om 

sjelfva  egendomen  ocli  dess  egare.  Så- 
som den  första  kända  egareu  uppgifves 

af  Lignell  Knut  Knutssou  Lillje  1563 
— 77,  sedan  välborne  hr  Jöns  Ulfsson, 
1664  Henrik  Pedersson  Månesköld,  till- 

lika egare  af  säterierna  Hängelö  och 
Hindriksholm  i  Åniniskogs  socken;  år 
1672  såldes  Wänsberg  af  friherre  Erik 

I  Ifsparre  och  hans  hustru  Elisabeth  Måne- 
sköld  till  öfverste-löjtu.  Joh.  Sparfven- 
felt  för  500  rdr  sp.,  och  efter  att  ha 
genomgått  ett  par  egares  händer  köptes 
1841  af  byggmästare  A.  Kallin,  hvars 
son,  hr  Anton  Kallin,  för  närvarande 

innehar  Wänsberg,  der  ett  större  tegel- 
bruk finnes,  samt  underlydande  '  jg  nitl 

skatte  och  Hvittlanda  Östra  bruk;  det 
hela  är  taxeradt  till  44,400  rdr  rmt, 

hvaraf  34,600  rdr  för  hufvudgarden.  — 
Af  fornminnena  vilja  vi  nämna  om  ru- 

inerna af  Helga  Gråkullas  borg,  på  en 
af  vågorna  öfversköljd  brant  udde,  och 

h varom  sagan,  som  ännu  lefver  på  fol- 
kets läppar,  förtäljer,  att  i  fordomtima 

herrskade  der  en  stridsjungfru,  som  om- 
sider blef,  jemte  sitt  dyrbara  svärd,  be- 

grafven  i  ett  närliggande  kummel.  — 
Skiljd  från  »Helgas  borg»  genom  en  vik, 
reser  Knutsudden  sin  lodräta  vägg  mot 

böljorna,  och  på  spetsen  deraf  spåras 

tydligt  lemningar  efter  ringmurar  — 
hvilket,  i  förening  med  den  kringliggande 

skogens  rikedom  på  kummel,  tycks  be- 
tyda, att  strider  och  lif  fordom  rådt  pä 

de  nu  så  öfvergifna  platserna.  —  De 
gamla  i  trakten  berätta,  att  ännu  för  50 

år  sedan  hittades  bitar  af  förgylld  me- 
tall i  jorden  vid  herrgården,  och  trapp- 
steg syntes  der  uthuggna  i  bergen  — 

samt  att  långt  in  i  den  grå  forntiden 
stod  här  en  stad,  der  mäktiga  sjöhjeltar 
herrskat. 

Wänsjö,  öfverjägraästare-boställe  uti 
Otterstads  socken.  Kållands  härad  och 

Mariestads  län,  af  1   mtl  kr.-säteri. 

Wäppe,  två  mtl  frälse  i  Näs  sockeu 

af  Asunda  härad  och  Uppsala  län,  om- 
kring 1  mil  från  Enköping,  har  i  bör- 

jan på  detta    århundrade    tillhört    baro- 

Wårend. 

uerna  Silfverhjelra  och  Liljencrantz;  å 
egorna  stå  2:ne  runstenar,  hvaraf  ena 
med  inskriften :  ̂itarfr  +  Ut  risa.  stin. 

tiusa.  ifir.  ̂ skair.  auk.  fft.  $oain 
auk  VikcrtI).  tl)au  Uti  Utu  k  .  .  . 
g:l)itkumi  risti.  ruuar  tljis  ....  Lilje- 

gren uppgifver  väl  Wäckby ;  men  iugen 
gård  finnes  i  socknen  med  det  namnet. 

Wäppeby  eller  Wäckelby,  ett  frälse- 
säteri af  2  mtl  och  1^^  mtl  skatte  uti 

Ostuna  socken  af  Långhundra  härad  och 
Stockholms  län,  %  mil  n.  o.  fråu  kyr 
kan,  som  ligger  2  mil  från  Uppsala,  hör 
med  såg  jemte  1  mtl  frälse  inom  samma 
socken  till  Tisslinge  fideikommiss,  hvil- 

ket eges  af  kammarherre  C.  G.  Nisbeth, 
en  sonsonson  till  den  förste  af  slägten, 
som  innehaft  godset;  ätten  härstammar 

från  Skottland,  der  den  af  godset  Nis- 
beth i  landskapet  Berwick  tagit  till- 
namn, och  hvarest  den  under  år  1291 

blef  namnkunnig  af  James  och  John 
Nisbeth.  Intill  reductionen  egdes  godset 
af  Forbus,  dels  Klingstedt,  i  början  af 
1700-talet  den  lärde  hofbibliothekarien 
Gustaf  Peringer,  adlad  Lilljeblad,  död 
1710,  egdes  af  enkau  ännu  1741,  1742 
af  von  Post,  år  1830  och  1849  Gislén. 
Taxeringsvärdet  är  80,200  rdr  rmt,  Den 
på  egorna  befintliga,  i  Afzelii  sagoh.lVB:d, 
sid.  37,  omnämnda  runstenen  gent  emot 
Gröneborg  på  Asundastranden,  af  folket 
i  orten  kallad  Ivar  Blås  sten,  torde  vara 

I    den  under  art.    Wårfrukyrka    omnämnda 
:    stenen  vid  Husberga-grottan. 

Wäppeby,    by    uti    Kallmar  socken, 
'  Håbo  härad  och  Uppsala  län;  3V8  ™*1 

skatte,  deraf  2^^  mtl  med  qvarn,  en 

välbyggd    gård;     på    egorna    en   runsten, 

hvarå  läses:  "^us  +  auk  -f  $tk|)ialmr 
4-  litu  -f-  raiaa  -j-  stin  +  fftir. 
Äntoit  +  fatl)ur  +  sin  +. 

1  "Wäppeby,  ett  hälft  mtl  frälse  under 
I  Haga  på  Öknö,    hörande    till    Arno   soc- 
i  ken,  Trögds  härad  och  Uppsala  län,  med 
i  runsten    å    egorna,    hvars   inskrift  lyder: 
:  J)rinutr:  ak:    l&utl)muntr:   latu:  risa: 
'  etin:  tl)iu8a:  ifUr:  ̂ Inru.  fatl)ur:  sin: 
I  kutl)an:  Utl)birn:  risti.   Ett  djur  finnes 
1  äfven  tecknadt  å  stenen. 

\  Wärend,   den   urgamla  benämningen 

I  för  det  egentliga   Småland    eller  hufvud- 
I  landet  i  de  tio  häradernas  lagsaga,  be- 

gagnas ännu  som    för   ett   årtusende    se- 
I  dan   om    södra    sluttningen  af  Smålands 

i  högland,  genomskuren  af  de  talrika  vat- 
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tendrag,  som  geuoin  Blekinge  sedermera 
utmyuna  i  halvet.  Det  omfattar  de  stora 
dalarne  omkring  sjöarne  Asnen,  Salen 
och  Helgasjön,  tillsammans  bildande  ett 
vidsträckt  dalbäcken,  omgifvet  af  laga 

»kogbeväxta  bergåsar;  beskrifvet  af  Sig- 
frid såsom  ett  utmärkt  fruktbart  land 

med  ymnigt  villebråd,  bin  och  honung. 
Denna  del  af  vårt  fosterland  har  erhållit 

lika  skickliga  som  snillrika  historieskrif- 
vare  i  P.  Wieselgron  och  G.  O.  Hyltén- 
Cavallius,  så  att  vi  med  så  mycket  större 
skäl  kunna  här  förbigå  dess  historik,  som 

en  sådan  skulle  blifva  alltför  knapphän- 
dig och  otillfredsställande.  Vi  må  in- 

skränka oss  att  här  intaga  den  mest 

framstående  bland  alla  sägner  i  Syd- 
Sverige,  Bländasägneu,  som  i  Wärend  är 
bekant  i  hvarje  koja.  Uen  förtäljes  på 
följande  sätt  i  P.  Rudbecks  »Småländska 
autiq  viteter»: 

»Ibland  de  äldsta  och  förnämligaste 
af  alla  göthiska  antiqviteter  räknas  med 
rätta  den  ädla  VVärends  Häradsrätt,  som 
icke  är  att  förglömma,  ehuru  tiden,  då 
den  tillkom,  är  svår  att  utleta,  emedan 
mer  än  2,000  år  passerat  sedan  denna 

evigt  minnesvärda  och  berömliga  qvinno- 
seger  utkämpades.  De  gamlas  historier 
och  minnesmärkeji  samt  orternas  namn, 

allt  häntyda  på  att  här  varit  skådeplat- 
sen för  densamma,  och  sålunda  är  här 

de  stridbara  qvinnors  och  amazoners  ur- 
sprung, de  första  ädla  sköldemörs  upp- 

hof,  som  sätta  sig  i  brudbänk  med  hjelm 
och  brynja,  det  gamla  götarikets  värn 

och  murar.  —  (Såsom  bevis  på  qvinuo- 
köuets  kraftfullhet  i  Wärend  omnämnes 

af  ven  af  Schubert,  att  ingen  flicka  för- 
lofvade  sig  med  en  yngling,  hvars  mod 

ej  var  bepröfvadt;  ja,  för  att  gifva  ho- 
nom tillfälle  att  ådagalägga  sin  tapper- 

het, var  hon  t.  o.  ra.  i  stånd  att  kasta 
stridshandsken  för  hans  fötter,  och  blott 
som  hennes  segervinnare  gaf  hon  honom 
sin  hand,  och  blef  honom  då  trogen  till 

döden.)  —  Enligt  allmänna  traditionen 
skall  den  märkliga  striden  timat  under 
det  kon.  Alle  eller  Allén,  en  stor  kämpe, 
var  konung  här,  och  hos  hvilken  en 

vestgöta-konung  sökt  hjelp  mot  konun- 
gen i  Norge,  hvilken  han  ock  så  und- 

satte, att  hela  landet  utblottades  på  krigs- 
folk, som  han  visste  sig  med  ingen  ofrid 

hafva.  —  Vid  detta  tillfälle  menade  de 

Danska  sig  böra   akta   på   tideu  och  in- 
VII. 

broto  inom  de  småländska  gränser,  för- 
menandes i  mäunernas  frånvaro  kunna 

skinna  hela  landet  och  bringa  det  under 

sig,  begynnandes  sköfla,  röfva  och  bränna, 
slående  först  sitt  läger  på  ett  berg,  V4 

mil  från  Die  ström  i  Stimmerhulta  (Sten- 
brohult)  socken,  dcrest  de  rundt  omkring 

sjön  Myckelen  och  dess  vackra  öar  bort- 
förde all  egendom  af  silfver,  guld,  kop- 

par, boskap  och  säd,  görande  sig  derraed 
goda  dagar,  hafvandes  till  anförare  en 
vid  namn  Taxe,  som  eu  gång  i  drucket 

tillstånd  krossades  af  en  sten,  nedfallau- 
des  från  ett  berg,  »och  är  stenen  än  i 
dag  att  se»,  berget  kallades  deraf  Taxe, 
hvilket  i  dag  uttalas  med  Taxåsaberg. 
Sedan  omnämnes  en  strid  mellan  en  med 
namnet  Höd  och  hans  folk  å  ena  sidan 

samt  en  käring  och  hennes  dotter  å  an- 
dra, hvilken  sålunda  aflöp,  att  käringen 

som  stod  bakom  stugudörren  klöf  med 
ett  yxhugg  Höds  hufvud,  just  som  han 
stack  in  i  stugan,  och  den  efterföljande 
stupade  död  ned  på  Höd  för  ett  hugg 

af  dottern;  länge  försvarade  de  sig  så- 
lunda mot  eu  hel  trupp,  tills  de  omsi- 

der satte  lifvet  till  efter  att  ytterligare 
fällt  5  danskar  och  sårat  en  hel  hop, 

hvarpå  stugan  och  deras  kroppar  upp- 
brändes; ön  kallas  häraf  än  i  dag  i  alla 

jordeböcker  Hödsöö.  Efter  Taxes  död 
toro  Dauskarue  under  en  annan  anförare 

med  namnet  Tumlinger,  sköflande  och 

brännande  omkring  i  Weersta,  Steenbro- 
hult  och  Agunnaryd  socknar  samt  skämde 
många  göthiska  qviunor.  Då  hände  sig 
att  en  förnäm  qvinna  vid  namn  Blända, 
tog  manligt  hjerta  till  sig,  utskickade 
budkaflar  på  alla  vida  vägar  och  stämde 
allt  qvinfolk  till  sig,  som  kunde  göra 
motstånd,  med  befallning  att  medtaga 
det  bästa  öl  och  mat  de  hade,  men 
den  som  detta  försummade  skulle  inne- 
bränuas  med  barn  och  gods.  Sålunda 
fick  hon  tillsaramans  inom  få  dagar  en 

ganska  stor  hop  qvinnor  från  de  kring- 
liggande fem  häraderna  Konunga,  Allbo, 

Kinnevalds,  Norrvidinge  och  Uppvidingc 
Den  hopen,  som  kunde  föra  yxar,  liar 

och  sta f var  samlades  i  Gembla.  Hjeltin- 
nan  Eamborg  kom  med  hela  sin  svärm 

från  •  Upvidiuge  och  Norvidinge  hära- 
der, och  blef  ståendes  ett  dygn  på  den 

plats,  som  nu  heter  Qvi/meberga,  derest 
de  borde  invänta  tillstämda  mötessystrar 
och  utsatte    mötesplats    vid    ett  forntida 

56 
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domaresäte,  der  den  tappra  bjeltinnan 
uppmanade  sitt  tappra  medfölje  till  att 
frimodigt  försvara  sitt  fådernesland,  pÄ- 
rainnandes  dera  om  det  evi<ja  beröm  de 
nu  kunde  förvärfva  sig  uti  att  befria 
sig  och  sina  barn  utur  fiendens  händer, 
tilläggandes  att  hon  ville  upptänka  sätt 
och  medel  att  nedgöra  fienden  till  ett 
stort  antal.  Härtill  gåfvo  alla  sitt  bifall 
med  en  mun.  När  allt  så  endrägteligen 
var  afslutadt  foro  de  från  Gembla  till 

ort  och  ställe  som  de  ansågo  för  tjenli- 
gast  till  utförande  af  deras  plan.  och 
slogo  läger  på  den  i  en  sednare  tid 
kallade  Bråvalla  hed,  och  det  rum 

som  ligger  intill  »Siörerdalen»,  vid  och 
på  Blådingenääs,  Benesta  och  Dansiö 
byars  egomäl.  ditförande  mycken  mat  och 
dryck,  tillsändandes  fienden,  som  låg 
2  å  3  mil  derifrån,  bud,  att  de  icke 
skulle  vidare  härja  landet,  utan  komma 
till  dera,  som  ville  bliiva  deras  kära 
hustrur,  med  all  hörsamhet  gå  dem  till 

hända,  traktera  med  stort  gästabud,  be- 
traktande sig  som  enkor.  öfvergifna  af 

sina  raäii.  Då  bröt  konungen  af  Dan- 
mark med  sin  här  upp  och  kora  om 

qvällen  till  Bråvalla  heds  qvinnoläger, 
der  de  funno  ett  rikligt  dukadt  bord. 
men  ingen  menniska  syntes  till;  då  tänkte 
de  Danska  att  småländska  qvinnorna  hade 
rymt,  och  föga  frågande  efter  käringarne, 
såsom  de  yttrade  sig.  läto  de  sig  den 
framsatta  förtäringen  väl  undfägna,  så 
säkra  som  om  de  varit  i  deras  eget  land. 
Slutligen  insomnade  hvar  på  sin  plats, 
och  låg  så  snart  hela  hären  som  »döda 
slagtoxar»  omkring  på  fältet. 

»Hjeltinnan  Blända  hade  emellertid 

undandolt  sig  och  sin  här  uppe  i  sko- 
garne och  delade  sitt  folk  i  trenne  hopar, 

sjelf  anförande  den  ena  och  tillsatte  två 
andra  generalskor  öfvcr  de  andra,  den 
ena  hette  Kamborg  och  den  andra  Sigrid, 

hvilka  hon  befallde  nedgöra  alla  fien- 
derna, icke  skonande  någon  enda.  Efter 

midnatten  igenkom  hjeltinnan  Blända  och 
öfverföll  fienden  under  det  de  lågo  i 

djupaste  sömn  med  yxar,  stakar  och  stän- 
ger. Danska  konungen  och  alla  hans  i 

■öner  tillsatte  här  lifvet  och  kallas  än  i 

dag  några  ättehögar  Kuiigsgärdet,  Kungs-  i 
bäckarne;  flera  rör  finnes,  som  kallas 
Kungsrören;  det  ena  hållande  135  steg 
i  omkrets.  Dansjö  sjö  och  by  ha  äfven  I 
f&tt  aamn  af  detta  Dansk^roes  nederlag,   i 

och  kallas  platsen,  der  några  tappra  jung- 
frur och  pigor  så  oförskräckt  angrepo 

och  ihjälslogo  den  store  danske  kämpen 
Olof,  som  längst  försvarade  sig.  Grehbe- 
backen,  på  svenska  pigbacken,  och  högen 

der  han  begrofs.  Olofsbacken,  der  de  dan- 
ska hoptals  föllo  som  kråkor.  Kråkbac- 

ken;  der  deras  fältherre  Turablinger  jor- 
dades  finnes  ett  stort  rör  efter  honom, 

kalladt  Tumblingerör,  och  hela  stridsfäl- 
tet på  Bråvalla  hed  kallas  än  i  dag 

Vernslanna  hed.  och  en  der  belägen  by, 

Bläinge  by.  af  Blända;  icke  långt  deri- 
från stå  de  stenar  konungen  lät  uppresa 

här  till  dessa  anförarinnors  eviga  ära, 
efter  deras  storlek  och  längd.  Efter  att 
sålunda  hafva  nedgjort  största  delen  af 

danska  krigsmagten,  fick  Blända  under- 
rättelse om,  huru  1,000  danska  ryttare 

höllo  på^  att  härja  och  bränna  alla  byar 
mellan  Asnesjö  och  Salen,  och  hette  deras 
anförare  Baste  Stark,  hvars  lägerställe 
Bastehög  i  Ströby  ännu  är  till  att  se. 

Då  uppmuntrade  hon  sina  ridderliga  qvin- 
nor,  lifvade  af  den  vunna  segern,  att 
efterfölja  och  utrota  samma  brännare  och 
sålunda  ställa  hela  landet  åter  i  lugn: 

hvarpå  de  anföllo  fienden  med  sådan  hast 
att  förrän  någon  af  dem  kunde  komma 

på  hästryggen  voro  de  k  ringrända  och 
öfverfallna;  måste  alltså  danska  hären  i 
Småland  och  Wärend  så  endrägteligen 

bita  i  gräset  att  icke  en  endaste  und- 
slapp,  som  kunde  öfverföra  detta  nesliga 
nederlag  till  Danmark.  Byn,  som  nu  på 
Bråvalla  hed  heter  Ströby,  skall  fått  namn 
af  att  de  danskes  döda  kroppar  här  legat 
strödda  öfver  hela  fältet. 

»När  nu  allt  så  lyckligen  aflupit  åter- 
vände hjeltinnan  full  med  rof  och  byte 

samt  många  kostliga  vapen  till  konun- 
gen, iklädd  som  segertecken  konungens 

i  Danmark  sköna  vapen,  hjelm  och  sköld, 
som  var  allt  öfverd råget  med  rödaste 
guld,  red  så  öfver  »Heligeå»  vid  Huseby 
och  slog  sitt  läger  om  aftonen  ett  stycke 
från  den  stora  Bråvalla  hed  på  ett  .ställe, 
der  hon  med  sin  trupp  kunde  aftvå  de 
blodiga  fläckarne  från  kläderna,  och  skall 
detta  skett  i  den  stora  viken,  som  än  i 

dag  kallas  Bioviken  och  berget  derintill 
Bioberget.  Nära  intill  ligger  Åsne  eller 
Odensjö,  der  de  gjorde  offer  åt  Oden, 
eller  som  han  ock  kallas,  Asaguden,  och 

en  by  der  de  haft  sitt  läger,  kallades 
Odensjö  by,  varandes    der  ett  berg  med 
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en  ?tuga  inuti,  som  de  helgade  åt  Oden 
och  satte  en  röd  skål  på  ett  stenbord 
eller  altare,  i  h vilken  de  offrade,  och 

kallas  detta  berg  än  i  dag  Oden  eller 
Puka  kyrka  och  lefva  än  många  bönder, 

som  sett  samma  skål,  men  ingången  ra- 
sade igen  för  få  år  sedan  genom  Guds 

allvisn  torsyn,  för  vidskepelsen  som  der- 
med  bedrefs.  Hjeltiniiau  Blända  lät  här 

uppkasta  "iine  högar,  hvaraf  den  ena 
kallades  \foder.*hö(jen,  guflinnan  Frigga 
till  ära,  såsom  en  moder  och  drottning 

för  qvinliga  könet;  i  sednare  tider  för- 
menar bönderna  i  Odensjö  by  sig  hafva 

sett  högen  stå  på  stora  gyllene  stolpar 
samt  smått  folk  dansa  <lerunder  efter 

den   herrligaste  musik. 
»På  ett  berg  der  Blända  h vilat  om 

natten  är  upprest  en  sten,  8^4  alnar 
lång,  som  vid  sin  minsta  lutning  åter 
uppreses  af  bönderna  i  byn,  som  ännu 

kallas  Skäggelösa  af  den  skägglösa  hä- 
ren. Hardt  nära  foten  af  klippan,  der 

förutnämnda  sten  tinnes  upprest  äro  flera 
ättehögar,  hvari  de  få  qvinnor,  som  dogo 

af  fiendens  hlessyrer,  äro  l)egrafna.  — 
Icke  heller  ma  man  förglömma  två  vackra 
holmar  i  Asne  sjö  strax  vid  Odensjö 

by,  uppkallade  efter  de  Bländas  anföra- 
rinnor,  Ramborg  och  Sigrid,  som  skolat 
här  vederqvickt  sig  efter  striden. 

»När  nu  konungen  återkom  och  för- 
nam på  vägen  hvad  sora  timat  hemma 

och  huni  härligen  qvinuorna  försvarat 
fosterlandet  i  männens  frånvaro,  tillsän- 

de han  hjeltinnan  bud  att  infinna  sig 
hos  honom,  för  att  erhålla  vedermälen 

pä  hans  kungliga  nåd  och  tacksamhet. 
Den  tappra  frun  infann  sig  ock  strax 

som  en  ödmjuk  undersåte  och  undfäg- 
nades hon  samt  Wärends  öfriga  qvinnor, 

till  evig  ihågkommelse  och  ätanka,  med 
efterföljande  privilegier  och  förmåner: 

1:0  Skulle  en  syster  och  bror  gå  i 
löst  och  fast  i  alla  arf  med  hvaraudra 

lika  i  byte. 

2:0    Skulle    intet    för  någon   Punna- 
ränta  i  Småland,  så  vida  de  s.  k.  Werus    | 
härader  sträcka  sig.  högre  gifvas  i  skatt    j 
än  2  öre  silfvermynt. 

3:0  Skulle  de  till  evcrdelig  ähra  och 
beröra  till  fälttecken  ett  skiärp  om  sig 
bära  och  binda,  såsom  krigzraän,  hvilket 
de  ock  ännu  hafva,  sora  det  raächtiga 
äro:    de    mindre    förmå    hafva    en    bred, 

röd.  list  i  stället  med  gröna  Skrudsnören 
i  kanterna  omstämbd,  och  kallas  dessa 
skiärp  än  i   dag  deras  fälttecken. 

4:0  Skulle  alla  jungfrur,  pigor  och 
enkor  på  sina  bröllop  hafva  trummor 
och  pipor  för  sig,  likasom  drogo  de  i 
fäll,  det  i  alla  tider  dera*  ridderliga 
dater  dem  skulle  påminna,  det  de  om 
(och)  intill  denna  dag  haft  och  brukat, 

till  Kongl.  Maj:ts  kyrkolag  sådant  för- 
budit  och  albände. 

5:0  Skulle  så  alla  dessa  skiöldmöör, 

som  låtit  sig  i  denna  bcrömraeliga  ferd 
bruka,  som  alla  efterkomraande  som  sig 
i  krigzsaker  öfvade  och  brukte  vapen, 
på  deras  hedersdag  sitja  i  brudbänk  med 
hjelm  oeh  brynja  och  full  krigzrustning; 

detta  var  nu  ursprunget  till  alla  Skiöld- 
möör,  som  följande  vijsa  eftertryckeligen 
vereficerar: 
Min  herre  har  fäst  en  rosenblomma, 
Christ  unde  henne  till  Sverige  at  komma, 

Det  hjelper  sä  litet   qvida  m.  m. 
6:0  Skulle  dessa  härader,  som  denna 

mer  än  berömmeliga  gerning  giorde,  i 
alla  tider  kallas  Werns  härader,  såsom 
en  vem   för  Giötha  rike. 

7:0  Deremot  skulle  östra  härad,  till 

evig  åtanka  för  det  de  sig  försummade 
att  inställa  och  af  räddhåga  tillbaka- 
blefvo,  hafva  en  särdeles  börda  och  skatt, 

sora  Springeskatten  kallas,  den  de  ock 
icke  till  denna  stund  sluppit,  som  är 
6  mark  af  gården. 

8:0  Förärades  denna  hjeltinna  af 
konungen  stora  skänker,  herabrcsande 
med  stor  ära,  och  blef  ledsagad  till  sit 
huus  af  tvänne  konungens  bästa  vänner. 
Den  byn  hon  områdde  och  bodde  uti 
blef  kallad  Wernslanda  by,  sora  den  ock 
i  dag  heter,  hvarest  denna  hjeltinna  med 
många  sina  vänner  äro  begrafna,  och 

finnas  deras  vackra  ätteplatser  och  sten- 
ringar  der  nära  byn,  sora  ligger  i  Konga 
härad  och  Xöbbelöv  socken. 

9:0  Skulle  ock  det  rum  och  hed, 

som  detta  tappra  qvinnoslag  stod  uppå. 
kallas  Wernslanda  heed,  som  hon  ock 

således  äfven  finnes  i  Landcorten  anno- 
terad,  h vilken  by  blef  henne  och  hennes 

efterkommande  till  everdelig  laga  egen- 
dom skänkt  och  af  konungen  gifvit. 

»Denna  hjeltinna  ligger  begrafveu  uti 
samma    bys    gärde    uti    en  vacker,  grön 
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och  skön  jordhög,  der  en  Ijuflig  ek  växt, 
5om  ett  palniträ  öfver  henne  uppå  en 
vacker  slätt,  som  nu  är  åker;  men  hen- 

nes herre  och  man  är  med  sina  hotmän 

begrafven  ett  godt  stycke  derifrån  uti 
en  ekelund  och  är  deras  ättehögar  der 
än  i  dag  till  finnandes.  Ytterligare  har 

denne  konung  tore  sin  död  tilldelat  hjel- 
tinnan  en  äreskänk,  uti  att  bestämma 

sköldemärket,  som  dem  till  loflig  åmin- 
nelse och  evigt  beröm,  utvisar  en  qvinna, 

klädd  i  hjelm  och  bryuja,  hållandes  i 
ena  handen  ett  svärd,  i  den  andra  en 

båga  och  2:ne  pilar,  under  fötterna  en 
död  mans  kropp,  som  låg  vidöppen,  och 

hvarpå  hon  trampade:  detta  vapnet  för- 
ordnade han  skulle  kallas  Werns  vapen 

och   föras  i   Ashems  län». 

Slutligen  må  anmärkas,  att  Wärends 
eller  Tiohäraders  lagsaga,  h\ars  lagman 

långt  in  i  slutet  af  medeltiden  benäm- 
nes '»Virdalagmadr»,  omfattade  nuvaran- 

de Kronobergs  läns  sex  härader  jemte 
Östra,  Westra,  Östbo  och  Westbo  hära- 

der af  Jönköpings  län,  utgörande  de  tre 
länderna  Wärend,  Finved  och  Njudung. 
TVärend  i  egentlig  bemärkelse,  de  fem 

»qvinnohäraderna»,  i  hvilka  Wärendsrät- 
ten  var  gällande,  är  Konga.  Uppvidinge, 

Xorrndinge,  Kinnevald  och  .Vllbo  hära- 
der. Wärend  egde,  inberäknadt  staden 

Wexiö,  vid  slutet  af  år  1865  en  befolk- 
ning af  öfver  120,000  personer.  En  sär- 
skild belysning  af  Wärendsfolkets  gamla 

odling  gifva  åtskilliga  gammaldags  red- 
skap, som  finnas  i  Hyltén-Cavallii  eth- 

nologiska  samlingar  för  Wärend.  såsom 

slända,  spån-ten.  budkafle,  isläggor,  ätta- 
klubba o.  s.  v.:  musikaliska  instrumen- 

ter,  såsom  vallhorn,  bockhorn,  krura- 
lur,  stock-lur  o.  s.  v.;  bordskäril  af 
olika  slag,  såsom  stenkakefat,  glödkake- 
fat,  sötraats-fat,  fota-fat,  grötbytta,  smör- 
bytta,  smörkalk,  ostkar,  trätallerk,  trä- 

skedar m.  m.;  dryckeskäril,  såsom  stånd- 
kar, kannor,  holkar,  bullar,  snipa-skålar, 

bägare,  marbostopar,  ölstopar.  ölkoppor 
o.  s.  v.,  hvaraf  flera  rörekonnna  i  en 

ädel  och  rikt  .skulpterad  stil.  —  Run- 
stenarne M  1269—1272  i  Liljegrens 

run-urkunder  finnas  inom  sockname  Ska- 
telöf,  Aringsås  och  Hjortsberga  socknar, 
alla   rif  Allbo  härad. 

Wärends,  Vestia-,  do/usaga  inom 
Kronobergs    län,    innefattar   Norrvidinge, 

Kinnevalds  och   Allbo  härader,    med  en 

folkmängd  af  59,870  personer. 
Wärends,  Östra,  dorasaga  inom  Kro- 

nobergs län,  innefattar  Uppvidinge  och 
Konga  härader,  med  en  folkmängd  af 
56,930  inbyggare. 

Wärhnlta,  ett  gods  i  Westermo  soc- 
ken af  Yester-Rekarnes  härad,  Nyköpings 

län,  beläget  på  vestra  sidan  af  Hjelmare 
kanal  invid  den  lilla  Wärhultasjön,  be- 

står af  2  mtl  frälse-säteri  samt  underly- 
dande 7V4  mtl,  Qvarntorps  såg,  Arninge 

qvarn  och  såg,  39  jordtorp  m.  m.;  skall 
fordom  varit  bondgård  med  namnet 
Warghulta.  Till  gården  höra  ganéka 

goda  skogsegor.  Ar  1686  namnes  går- 
den såsom  grefve  M.  Fleraings  gamla 

frälse,  kom  sedan  till  Posseska  slägten, 
egdes  år  1740  af  Wellstadins,  1750  &f 
lagman  Rosenstam,  1772  af  dennes  måg, 

J.  N.  Danckwardt-Liljeström,  i  hvars  slägt 
den  länge  stannade.  Ar  1862  inköptes 

gården  af  grosshandl.  Skogsberg  i  Stock- 
holm för  320,000  rdr. 

Wärkebäck,  ett  frälsehemman  af  ̂  ̂ 
mtl,  med  lastageplats  i  innersta  ändan 
af  en  vik  från  Östersjön  i  Gladhammars 

socken,  Södra  Tjusts  härad  och  Kal- 
mar län. 

Wäring,  konsistorielt  pastorat  af  2:a 
klassen,  hörande  till  Skara  stift,  utgöres 
af  socknarna  Wäring  och  Locketorp, 

med  40'.^  mtl,  bebodda  1862  af  omkr. 
2,040  inbyggare.  —  Wäring,  socken  uti 
Södra  Wadsbo  härad  och  Skaraborgs  län, 

3  mil  från  Mariestad;  areal  0,234  qva- 
dratmil  land;  11  mtl  skatte,  3  krono, 
10  frälse;  1,047  inbyggare.  Marken 
är  i  allmänhet  jemn;  rådande  jordmån 
stark  och  bördig  lera;  med  andelen  i 
kronoallraänningen  Stöpen  har  socknen 

skog  till  nödiga  behofvet.  Byalagen  ut- 
göras af  Stora  Wäring,  10  mtl,  409  tid 

åker,  585  tid  äng  och  betesmark,  760 
tid  skog,  Lilla  Wäring,  3  mtl,  bördig 

åker,  behöflig  äng,  836  tid  skog;  Wä- 

rings  byskog  uppgafs  på  1750-talet  till 
ungefär  ' /^  mil  i  längd  och  bredd.  Ban- 

källa,  3'!,  mtl,  292 '  tid  åker,  347  tid 
äng,  421  tid  utmark.  Tax.-värdet  är 
843,420  rdr  rmt.  Statens  vestra  stam- 

bana går  genom  socknen  och  har  12:te 
stationen  i  Stora  Wärings  by,  14,;»  mil 
från  Göteborg,  39,k  mil  från  Malmö, 
27,7  mil  från  Stockholm  och  1,4  mil  från 
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Sköfde.  AUraogfen  här  brukar  att  från 
Falbygden  uppköpa  korn,  för  att  deraf 
bereda  malt,  som  afyttras  i  Christine- 

hamn och  andra  orter  i  Wärmland.  — 
Kyrkan,  nybyggd  1818,  är  vacker  och 

rymlig.  Socknens  minnesrika  namn  här- 
ledas utaf  de  Väripijar  eller  vidtfarande 

Vikin:?ar  för  8  eller  900  år  sedan,  som 
sedan  de  länge  med  mandom  och  trohet 

till  nordens  ära  med  svärdet  tjent  Kej- 
saren i  Mycklagård  (Konstaiitinopel), 

återvändt  hem  och  pä  gamla  dagar  slagit 
sig  ned  i  hemorten.  Pa  en  höjd,  kal- 

lad Korsbacken,  vid  Bankälla  by,  finnes 
en  domkrets  af  7  stenar,  väl  underhallen 
af  de  gamla  Väringarnes  afkomliugar. 
Lämningar  efter  Bjåstads  gamla  slott 

finnas  pä  Hagerstads  egor.  Största  går- 
den är  2  mtl  krono-säteri  Hagerstad; 

—  ÅsmuiuUtorp ,  '  ̂  frälse.  —  Adress; 
Sköfde. 

Wårmerud,  ett  mtl  skatte  uti  Borg- 
viks socken,  Grums  härad  och  Carlstads 

län,  3  mil  från  Carlstad,  i  9  bruknings- 

delar, hvaraf  största  pä  jj,^,,^  mil,  tax.  till 
27,890  rdr.  eges  af  Borgviks  bolag.  — 
Wärraerud,  som  anses  vara  äldsta  går- 

den i  hela  häradet  och  varit  ett  jarla- 
säte, håller  Fernow  för  att  ha  kunnat 

blifvit  uppfördt  af  Ingjald  Tllråda;  lera- 
ningarne  efter  gamla  byggnaderna  utvisa, 
att  de  varit  af  trä;  de  bestå  af  bvända 
stubbar  i  jorden  af  en  ansenlig  tjocklek, 
och  så  ställda  mot  hvarandra,  att  do 

synas  varit  portstolpar,  och  har  gården 
troligen  blifvit  förstörd  genom  brand; 
äfven  synas  tecken    till    stenlagda   gator. 

Wäringen,  en  sjö  i  Örebro  län,  mel- 
lan Fellingsbro-,  Glanshammars  och  Öre- 
bro härader,  belägen  109  fot  öfver  hafvet. 

Denna  sjö  bildas  af  den  från  vester  kom- 
mande betydliga  Dyltaån  och  upptager 

från  norr  Stor-  eller  Wedevågsån  samt 
afiflyter  mot  öster  genom  Opboga-  eller 
längre  ned  Arbogaån.  I  denna  sjö  lig- 

ger den  betydliga  Ödebyön,  Ödeby  soc- 
kens bästa  trakt.  Storön  ra.  fl.  smärre. 

Wärmland.  Landskap  i  Svealand, 

beläget  mellan  5S"  53'  och  61"  3'  pol- 
höjd, med  Lurö  skärgård  sträckande  sig 

i  söder  till  58"  47'  polhöjd,  samt  mel- 
lan 29"  24'  och  32"  22'  östlig  läugd 

från  Ferro,  upptager  landet  norr  omkring 
Wenern,  i  form  af  en  triangel,  hvars 
spets  i  norr  är    inklämd    mellan  Norge 

ocIk  Dalarne  samt  hvars  inskurna  bas 

bildas  af  nämnda  sjö«  norra  strand:  det 
oragifves  i  norr  och  vester  af  Norge,  i 
nordost  af  Dalarne.  i  öster  af  Westman- 
laiid  och  Nerike,  i  söder  af  Skagern. 
Wenern  och  Dal.  Längden  uppgifve? 
till  24  och  bredden  till  17  mil  samt 

hela  arealen  till  lö3  (efter  Hahr),  \bl^i\^ 
cjvadratmil  (enligt  landshöfdinge-embe- 
tets  femårsberättelsej  utom  Wenern  och 

dess  vikar;  med  undantag  af  5  qva- 
dratmil,  innefattande  Carl«koga  bergslag, 
som  Lör  till  Orebrc  län,  utgör  hela 

landskapet  Carlstads  län.  Provinsen  nr 
en  af  Sveriges  vackraste,  med  omvexling 

af  skogbetäckta  berg  och  dalar  samt  in- 
sjöar; väldiga  bergåsar  sträcka  sig  från 

norska  fjellen,  sänkande  sig  i  söder  mot 
Wenerns  strand.  I  norra  delen  eger 

provinsen  stora  djupa  skogssträckor,  hvi- 
lande  på  en  vidsträckt  gneisbergsplatå. 

hvars  högre  bergsklintar  anses  vara  grön- 
stensbilduingar.  Mellersta  och  vestra  de- 

larne utmärka  sig  genom  sina  dalgångar: 

Fryksdalen  i  midten,  omkring  sjön  Fry- 
ken,  Elf  dalen,  som  genoraskäres  af  Klar- 
elfven.  båda  utmärkta  för  sina  natur- 

skönheter; Glafs/jolens  och  Byelfvens 
dalgäng;  mindre  betydlig  är  Wärvielens 
dalgång.  Oaktadt  landet  är  uppfyldt  af 
bergssträckniugar  och  endast  i  trakten 
kring  Wenern  mera  bördiga  slättmarker 
förekomma,  är  det  dock  betydligt  lägre 
än  Dalarne:  dess  allmänna  höjd  antages 

för  bergslagen  mellan  5  ä  600,  söder 
om  Arvika  och  Filipstad  ej  mer  än  250 
ä  300,  och  dess  högsta  berg  äro  omkring 

1,000  fot. 
Berg.  De  högsta  äro  Hoj-  eller 

Hufvudfjellet  och  Ränneberget  i  Ost- 
marks socken,  Tössebergsklätten  i  Sunne 

socken,  Jättekärnsklätteniijti-Y.ärm-Y.XtX.- 
ten)  vid  östra  sidan  af  sjön  Bottnen,  der 

ekeu  har  .sin  uordvestligaste  gräns  i  Sve- 
rige. Gåsbornsklätten  och  Saxekmiten  i 

F^^ärnebo  socken,  samt  Oijenäsfjellet. 
Sjöar  och  vattendrag.  Provinsen 

genomskäres  af  15  större  och  smärre 
vattendrag,  soni.  med  landets  lutning  åt 
söder,  utfalla  i  Wenern,  hvilkeni  tillika 

med  Frykea,  Glaf jorden,  Wärmelen, 
Skagern,  Foxen  och  Bänken,  Stora  Gla. 
Stora  Lee,  som  skall  innehålla  365  hol- 

mar, Ullvettern,  som  är  Ujevetteiiis  ut- 
lopp,    Yngen     och     Östersjön,    Lersjöh, 
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Daglösen  och  Stora  Lungen,  östra  och 
Vestra  SileHr  äro  de  största.  Mindre 

sjöar  äro  Rottnen,  Järnsjön,  Rangen, 
Rådasjön,  Lid-  och  Grässjöar,  Xaren 
och  Knon,  Skärgen,  Gräsmången,  Gapern, 
Örten.  Wisten.  Lusten,  Stora  Bör.  — 
Större  vattenled uingar  äro  Klar-,  By-, 
Xors-  och  Letel/varue  (den  sednare  äf- 

ven  kallad  Svart-  eller  Gullspångs  ell") 
samt  Köpinannaån.  Mindre  äro  Bro, 
Borgviks  eller  Werman,  Alstersel/ven, 

Fogelvikseljven.  Glomman,  Öhnan,  War- 
nan,  Wisman,  Sorkan,  Lungs-,  Ljusna- 
och  Mängs,  Rögd,  Rottna,  Jösse  elfvar. 
Strömmar  och  åar  äro  Tösan,  Femtaån 

och  Waran,  sora  flyta  in  i  Klarelfven 

—  Allmänna  bergarten  är  gneiss,  på- 
träffad ymnigast  vester  om  Carlstad;  i 

några  trakter  af  slättlandet  kring  We- 
nern  utmärka  ?ig  de  spridda  gneisskul- 
larne  med  inblandning  af  hornblende; 

närmast  de  stora  jernmaimslagren  i  pro- 
vinsens östra  del  vid  Persberget,  Age- 

grufvorna,  Xordmarksoch  Tabergs  grufvor 
får  den  större  tillsats  af  glimraer.  Urkalk 
och  urlerskiffer  förekomma  i  Gillbergs 
och  Nordmarks  härader,  på  ett  och 

annat  ställe  marmor,  späcksten  och  bryn- 
sten.  Ofta  förekomma  sandhedar  och 

åsar,  hvaraf  de  största  äro  Brattforshe- 
den,  \^\  mil  från  Filipstad,  och  Sör- 
moen  vester  om   Carlstad. 

Jordmån.  .Jorden  består  af  saud- 

mylla  och  mindre  bördig  lera;  nära  We- 
nern  förekomma  dock  bättre  lera  samt 

svartmylla;  •"'/en  ̂ ^  jorden  beräknas  vara 
god,  ii/,  medelmåttig  och  j}\  svag.  Den 
svagaste  jordmanen  är  i  de  nordvestliga, 
norra  och  nordöstliga  trakterna,  d.  v,  s. 
mellan  Norge  och  Dalarne,  innefattande 
de  s.  k.  Fmnskogarne,  der  marken  är  så 
stenbunden,  att  dess  blotta  upprödjande 

fordar  största  ihärdighet  och  ansträng- 
ning. I  den  sålunda  beskaffade  ler-  och 

sandjorden  är  floran  icke  synnerligen 
utvecklad  och  i  allmänhet  hafva  de  Wärm- 
ländska  växterna  en  mer  allvarsam,  nå- 

got stel  samt  mindre  intagande  karakter; 
men  äfven  med  dessa  egenskaper  äro  de, 
Phanerogomer  och  Cryptogamer,  till  ett 
antal  af  omkring  l.OOU  arter,  värda  na- 

turforskarens och  blomsterälskarens  upp- 
märksamhet. 

Landskapet,  mud  o,216,l07  tid  fast 
mark,  beboddes  1865  af  269,600  inv.,der- 

af  9,960  i  städerna  Carlstad,  Christinehamn 

och  Filipstad.  Få  provinser  inom  fädernes- 
landet torde  förete  så  vidt  åtskilda  lynnen 

hos  sina  inbyggare  som  ̂ Yärmland;  der  fin- 
nas sådana,  h  vilka  i  egentligaste  bemärkelse 

äro  »män  pä  jernrik  klippgrund»,  allvarliga, 
starka  till  kropp  och  själ ;  der  finnas  ock, 

andra,  som  med  mera  vekhet  i  lynnet  för- 
ena mindre  intellektuela  förmögenheter, 

och  der  finnes  äfven  en  befolkning,  som, 

med  lätt  uppfattningsförmåga  och  liflig- 
het  i  alla  yttringar,  skulle  med  skäl  kunna 
kallas  nordens  fransmän,  nemligen  Jösse- 
häringarne,  utmärkta  för  sin  snygghet, 
gladlynthet,  liflighet  och  vighet  i  dans 

(hvarpå  ett  prof  gifves  i  Jössehäradspol- 
skan).  Bergslagsbon  är  känd  för  sin  stolthet, 
slättbon  för  sin  böjelse  för  öfverflöd;  Nord- 
uiarkingarne  äro  mer  hjelpsamma  och  en- 

hälliga till  uppoffringar.  Fryksdalingarne 
äro  kortväxta  och  mörklagda,  då  Elfda- 
liugarne  äro  Ijuslätta  och  mer  långväxta. 
1  allmänhet  älskar  dock  Wärmlänningen 
sin  fosterbygd  och  prisar  den  såsom 
»kronan  bland  Svea  rikas  länder»,  är  ar- 

betsam och  foglig  samt  företagsam,  kan- 
hända mer  rask  än  kraftfull  och  ihärdig 

Brottmålsstatistiken  lemuar  Wärmland  ett 

hedrande  vitsord  derigenom  att  dtn  utvi- 
sar blott  eu  anklagad  för  brott  mot  person 

på  807  invånare  och  en  på  3,100  inv. 
för  brott  mot  eganderätt,  det  lägsta 
antal  näst  efter  Dalarne,  Vester-  och 
Norrbottens  län.  Folket  är  tarfligt,  dess 
föda  består  för  det  mesta  af  hafrevälling 

och  gröt,  potates,  sill  och  ladugårdspro- 
dukter, i  mindre  mån  af  kött  och  fläsk. 

Maltdrycker  ha  till  stor  del  utträngt 
bränvinet.  Kläderna  äro  förfärdigade  af 

grått  eller  svart  vadmal  samt  egna  till- 
verkade bomulls-  och  linneväfnader.  En- 

dast uti  Ny  och  Dalby  socknar  har  all- 
mogen bibehållit  den  uråldriga  drägten. 

—  Byggnader  af  tegel  finnas  endast  vid 
få  herrgårdar,  manshusen  täckas  numera 
ofta  med  skiffer  eller  tegel  i  stället  för 
fordom  med  näfver  och  torf.  Utom  de 

enskilda  och  af  församlingarne  sjelfva 
ordnade  sockenbibliotheker,  har  den  i 
Carlstad  år  1835  stiftade  förening  för 

spridning  af  nyttig  folkläsning  inom 
stiftet  bidragit  till  68  sockenbibliothekers 
stiftande.  Wärraländska  dialekten  är  lätt 

igenkännelig  genom  sin  bråda  och  på- 
skyndande gång,  ett    uttryck    af    Wärra- 
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länningens  egna  lynne.  Till  följd  af  en 
romantisk  omgifning,  egna  yrken  och 
mycket  skogslif  fortfara  väl  ännu  underbara 
berättelser,  folkvisor,  sagor  och  syner 

att  vara  gängse  i  provinsens  alla  aflägs- 
nare  trakter,  der  kolaren  vistas  måna- 

den om  i  skogen,  grufarbetaren  sänkt  i 
jordens  djup,  timmerkarlen  utmed  den 
vilda  forssen,  smeden  i  eld  och  natt, 
men  försvinna  dock  så  småningom  för 
den  sanna  upplysningen,  som  söker  att 
utbreda  sina  strålar  äfven  ned  till  dessa 

på  samhällets  lägsta  trappsteg.  De  i 
Wärmland  bosatta  Finnar,  uti  Finnsko- 

gen, skilja  sig  i  seder  och  språk  från 
Svenskaruc;  de  beskrifvas,  hvad  man  ej 

skulle  förmoda,  såsom  långa  och  kraft- 
fulla, med  långt  ljust  hår,  troligen  en 

följd  af  giftermål  med  svenska  flickor; 
deras  boningar  kallas  Porten;  de  ha 
föga  åkerbruk,  boskapsskötsel  är  deras 
hufvudnäring;  deras  smör  har  vunnit 
vidsträckt  namnkunnighet. 

Näringar  och  jordbruk.  Af  lä- 
nets areal,  3,087,533  tid,  uppgifves  den 

odlade  jorden  till  291,181  tid  (år  1810 
102,000  tid),  naturlig  äng  till  98,376 
tid  eller  11  ;?4'  af  hela  arealen.  Under 
medeltiden  var  Wärmland  ännu  utan 

städer,  —  men  hade  flera  marknadsplat- 
ser, såsom  Sulevik,  Brobacken,  Brattfors- 

hed  samt  der  nu  städer  finnas;  ett  berg 

kallas  ock  från  denna  tid  Köpmanna- 
fjäll, —  med  bergsbruk  och  boskaps- 

skötsel till  hufvudnäringar;  sädesproduk- 
tionen  var  tillräcklig  för  egna  behofvet, 
hvarpå  såsom  bevis  anföres  ett  bref  af 
kon.  Magnus  Ladulås,  som  förordnade 
att  tionden  derstädes  skulle  utgöras  i 
säd  i  stället  för  smör.  Med  afseende  på 
sädesproduktionen  anses  nu  Näs,  Wäse, 
Olme,  Wisuums,  Grums,  Gillbergs,  Kils 

och  Nyeds  härader  samt  Carlstads  tings- 
lag såsom  de  orter,  hvilka  lemna  deraf 

utöfver  konsumtionen;  Färnebo,  Elfdals 

och  Fryksdals  härader,  der  jernhandte- 
ringeu  och  trädvarurörelsen  utgöra  huf- 
vudnäringarne,  lemna  betydligt  under 

konsumtionen.  Bland  rikets  sädespro- 
ducerande  landskap  innehar  Wärmland 
icke  något  högt  rum.  Största  delen  af 
den  här  odlade  jorden  har  styckevis, 
ofta  i  ganska  små  lotter,  blifvit  eröfrad 
från  skog,  sjöar  och  oländig  mark,  och 
så  sker  ännu  i  dag.     Jordbruket  här  är 

ocR^  har  länge  varit  hufvudsakliijen  stäldt 
på  produktion  af  råg,  liafra  och  höfo- 
der,  ögonskenligen  derföre,  att  nämnda 

sädesslag  väl  trifvas  på  landskapets  min- 
dre bördiga  jordmän  samt  att  naturliga 

ängar  här  äro  fåtaliga;  och  har  ett  s.  k. 
cirkulationsbruk  mod  rent  trade,  höst- 

råg, 3  års  gräsvall  och  2  till  3  års 
hafra  blifvit  allmänt.  Potates  har  än 
icke  fått  rum  i  cirkulationen  Hafrau 

utgör  hufvudsädet;  det  kända  ordspråket 
»Hafre-Wärmlandw  torde  beteckna  dess 

magra  jord;  de  små  jordlapparne  häf- 
das  likväl  med  omsorg,  och  Wärmlands- 
plogen  är  bekant  Öfver  hela  Sverige. 
Den  köres  alltid  med  hästar.  Oxar  öf- 

vereusstämma  föga  med  Wärraländnin- 

gens  arbetslynne,  som  är  ifrigt  och  våld- 
samt drifvande.  Vid  munga  egendomar 

begagnas  dock  numera  åkerbruksredskap 

efter  nyare  engelska  och  skottska  mo- 
deller. Nyodlingar  fortgå  isynnerhet  i 

mellersta  delen  af  provinsen,  hvaremot 

de  stora  rymderna  af  öppen  jord  i  kust- 
landet vid  Wenern  minska  behofvet  af 

nyvunnen  åker.  Ärliga  utsädet  uppgifves 
till  19,738  t:r  råg  (är  1810:  4,640  t:r), 
120,233  t:r  hafra  (dito  67,870  tunnor), 
58,523  tunnor  potates  (dito  40,872) 
samt  8,470  tunnor  andra  rotfrukter  och 

sädesslag.  Begagnandet  af  s.  k.  kom- 
poster på  flera  olika  sätt,  till  åkerns 

gödning,  är  mycket  allmänt;  bruket  af 
guano  har  aftagit  till  följd  af  de  sämre 
slag,  som  deraf  förekomma  i  handeln.  Åt 
trädgårdsskötseln  och  fruktträdsodlingen 

egnas  ej  ringa  omsorg  vid  alla  herr- 
gärdar  och  af  ståndspersoner  bebodda 
heramansdelar  eller  jordlägenheter;  all- 

mogen deremot  visar  föga  sinne  för 

trädgårdsskötseln.  Af  Hushållningssäll- 
skapet är  sedan  1854  inrättad  en  läro- 
anstalt för  trädgårdselever.  Boskapssköt- 

seln har  ännu  icke  hunnit  till  önsklig 
ståndpunkt.  Visserligen  finnas  bos  en 
del  possessiouater  vackra  ladugårdar  af 
både  inhemska  och  utländska  racer,  men 

mängden  af  boskapskreatur  är  den  in- 
hemska, sraåväxta.  Sedan  1859  finnes 

vid  Warpnäs  egendom  ett  statens  stam- 
holländeri  af  ayrshire-race.  Norska  häst- 
racen  är  allmän;  den  är  väl  liten,  men 

stark  och  passande  för  de  tunga  körs- 
lorna  vid  bruksrörelsen.  En  förening 
för  hästkultarens  befrämjande,  stiftad  år 
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1840,  hade  1860  stadouerat  11  hing- 
star af  percberons-  och  clevelands-race. 

2: ne  hingstar  från  Otteuby  stuteri.  Till 

fårafvelns  förbättrande  ha  några  posses- 
sionater  förskafiat  sig  springbaggar  och 
tackor  af  ädlare  racer  Biskötseln  har 

ej  kommit  m\cket  i  bruk,  men  bedrit- 
ves  af  enskilda  med  nit  och  framgång. 
En  lägre  landtbruksskola  stiftades  1846 
å  egendomen  Träfors,  men  flyttades  år 
1851  till  Gårdsjö  egendom;  en  enskild 

rättare-skola  finnes  sedan  1854  pä  Warp- 
näs.  Vinterfödda  kreatur  uppgäfvos  1860 
till  16.300  hästar,  8,515  oxar.  69,900 
kor  (44.100  år  181U).  21,418  ungnöt, 
93,500  får  och  getter  20,200  svin. 

Om  åkerbruket  icke  är  så  gifvande. 

tå  dock  inbyggarne  en  rik  ersättning  i 
skogens  skatter  och  klippans  gärd.  Efter 

det  skeppsfarten  genom  Trollhättan  öpp- 
nades blef  trävarurörelsen  också  här  en 

näring  af  värde  och  inflytelse.  Timmer 
flottas  på  de  flesta  af  Wärmlands  elfvar, 
och  en  resande  far  ej  många  mil  utan 
att  räkna  en  mängd  sågar.  Den  årliga 

skogsafverkningen  är  ock  betydlig;  ex- 

porten af  skogsefi"ekter  beräknas  ärligen 
till  15,000  stycken  bjelkar,  spärrar  och 
timmer,  20,000  tolfter  blockar,  140,000 

tolfter  plankor,  55,00  tolfter  bräder  ocii 
bakar.  Kronan  tillhöriga  skogar  utgö- 

ras endast  af  de  under  railitiae-boställen 

lydande,  uppgående  till  549  tid,  och 
andra  boställens  och  kyrkors,  84,196 

tid.  Större  skogstrakter  äro  Tolfmils- 
skogen  mellan  Norge  och  Dalarne,  Tio- 
milsskogeu,  från  östra  delarne  af  Ny  och 

Dalby  socknar  sträckande  sig  in  uti  Dalar- 
ue,  samt  Fyramilsskogen  mellan  Klarelf- 
ven  och  norra  delen  af  Fryken.  I  pro- 

vinsens södra  del  växer  ekskog,  bok 

ingenstädes.  Såsom  exempel  på  skogens 
ymnighet  inom  Fiunskoga  kapell  må 
nämnas  att  en  gård  derstädes.  Höljes, 
har  80,000  tunnl.  Tallen  och  granen, 

med  deras  alltid  grönskande  samt  vin- 
tertiden suöinbäddade  och  till  hälften 

lörsilfrade  drägt,  utgöra  de  ouppodlade 
fältens  och  bergssträckningarnes förnämsta 

skogsprydnad.  Fördcssa  trädslag  ärWärm- 
ländska  jordmånen  i  hög  grad  naturenlig. 

Äfven  påträS"as  utefter  vattendragen  täcka 
löfträdsparker;  eken  träffas  ock  på  flera 
ställen,  såsom  på  öarne  i  Wenern,  i 
Ullerud  ra.  fl. 

Bergs-  och   brukshandteringen 
är  ännu  vigtigare  än   trädhandeln.  Ifrån 
Erik  XIILs  tid    räknar    bergslagen  sina 

privilegier.      Intill    1689    funnos    likväl 
endast  6   hamrar,   men    1695  steg  anta- 

let till  24  (eller    enligt    Fryxell  funnos 
före   1628    endast    12   bruk,     men    från 

1628  till   1844  anlades  här  21  nyajern- 
bruk    af    bröderua    Kristoffer    och    Carl 

Geijer,  bördiga  från  Österrike,    samt  af 
Wilhelm  de  Besche),  och  från  denna  tid, 

då  afsättningen  på  Norge    blef  särdeles 
lätt,    kan    stångjernsrörelsen    egentligen 
räkna  sin  uppkomst,  ehuru  från  och  med 
1696  till  och   med    1735  i   hela  Wärm- 

land    icke    någon    ny    hammare  blef  an- 
lagd. Ur  grufvor,  hyttor  och  masugnar  flö- 

dar här  likasom  en  ström  af  jern,  hvilken 

sedermera  sprides  hela  vida  verlden  om- 
kring.    Ur  alla  bkogar   ryka  vintertiden 

kolminornas    raolnstoder,    på   alla   sidor 
skrida    föror,    klinga    jernstänger,    dåna 

hammarslag,    pusta    bälgar   och  sprakar 
eld.       Stångjeriistillverkningen    bedrifves 
vid    95    bruk    (30    fler   än    i    början  af 
detta  århundrade)  med  171    härdar,  och 

uppgår  till  6  å  800,000  ctr;  af  tackjern, 
som  blåses  vid  31   masugnar  (4  mindre 
än  år  1803),  erhållas  mellan  8  ä  900,000 

ctr;  största  jernraanufaktur-    och  ståltill- 
verkningen i  riket  förekom  här  1861  med 

112,964  centn.  vid  56  verk;  jernmalms- 

uppfordringen   bedrifves  vid  Sjernraalms- 
fält  ur  55  grufvor  (20  fler  än  år  1803), 
der    årligen    erhållas   c:a  2,000,000  ctr 
malm.     Af  gjuterier  finnas  7  (5  fler  än 
år   1863),    och    uppgifvas    sednaste    års 
tillverkningar    från    7,600    till    16,000 
centner.      Blott    en    mekanisk    verkstad 

finnes;  af  s.  k.  ädlare  verk   har  länet  2 

kopparverk,     1    silfververk,    Lahäll,    gif- 
vande 13  ä  25  skålpund   silfver,  200  å 

900    centner    bly;    vid    Getön    erhöllos 
år  1863:    120  centner  bly.     Arbetarnes 
antal  vid  samtliga  bruken  och  grufvorna 

uppgifves    till    cirka    3,000,    (2,967    år 
1865). 

Binäringar.  Jagt,  föga  inkomst- 
gifvande,  fiske  rätt  betydande  vid  We- 
nerns  stränder  och  laxfiske  i  Klarelfveu, 

tjärubräuning  ingenstädes  i  större  ut- 
sträckning, kolning  till  jernbruken,  sved- 

jande, dock  i  aftagande.  Vid  1851  års 
missväxt  uppväcktes  allmogens  omtauka 
och  sedan  dess  äro   flera  slöjdskolor  iu- 
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rättade  för  meddelande  af  undervisning 

i  binäringar.  Värmländningen  är  mästare 
uti  att  af  h varjehanda  trädslags  spåner 

och  mjuk  granbark  Hata  tapeter,  hvar- 
med  han  pryder  sina  rum,  och  förfärdiga 
allehanda  slags  bohagsting,  säsom  korgar, 

matsäckar  m.  ra.,  förnämligast  i  Neder- 
Fryksdals  härad,  sä  att  i  vissa  trakter 
är  förfärdigande  af  åkerbruksredskap  och 

snickeriarbeten  uppbringadt  till  stor  skick- 
lighet. Linplanteringeu  och  väfnadsindu- 

strien,  som  1818  hade  betydligt  tilltagit, 
torde  numera  ej  vara  af  någon  betydenhet. 
Bränvinstillverkningen  har  utgjort  från 

98,000  till  220,000  k:r  åren  1857—60, 
sednare  året  minsta  beloppet.  Till  in- 

rikes sjöfart  begagnades  1855 — 60:  239 
fartyg  om  4,899  läster,  med  en  besätt- 

ning af  450  sjömän.  På  Weuerns  ham- 
nar råder  liflig  sjöfart.  Af  verk  märkas 

vidare  1  klädesfabrik  i  Edsvalla,  1  Ja- 

paneringsfabrik,  1  oljeslageri,  2  pappers- 
bruk, 19  tegelbruk,  3  skifferbrott,  1  tälg- 

stensbrott  i  Tyksmarks  socken  på  hem- 
manet Dalens  egor,  nära  norska  grän- 

sen, upptäckt  1808,  1  tapet-,  1  tobaks- 
fabrik. Vid  Omberysheden  i  Sunne  vid 

Vestra  Fryken  hålles  en  Sf  de  största 
landtmarkuader  i  riket,  vanligen  besökt 
af  12  till   13,000  personer. 

K  o  m  m  u  n  i  k  a  t  i  o  n  e  r.  Den  första 

väg  historien  omtalar  ledde  frän  Eda 
skog,  öfver  Skärmnässundet,  Frykelfven, 

Klarelfveu  genom  Wäse,  Olme  och  Wis- 
nuras  härader,  förbi  Hofva  till  Skara. 
Denna  vägen  reste  Sigvater  Skald,  då 
han  med  några  följeslagare  var  sänd  att 

utforska  Olof  Skötkonungs  sinnesstäm- 
ning mot  Olof  den  Helige  i  Norge.  Öf- 

ver elfvarne  och  vattendragen  hjelpte 

han  sig  med  ökstockar.  Men  ännu  un- 
der hertig  Carls  (Carl  IX:s)  tid  voro  vä- 

garne  sä  dåliga,  att  hertigen  med  sitt 
hoffolk  måste  sommartiden  färdas  ridande, 

jernet  måste  äfveu  då  föras  från  gruf- 
vorna  till  bruken  på  hästryggen,  och 
först  sedan  landsh.  Soop  år  1654  gifvit 

befallning  till  landsgevaldigern  om  vä- 
garnes  iståndsättande,  på  de  mest  ange- 

lägna ställen,  i  synnerhet  frän  Carlstad 
till  bergslagen  och  Lethstigen,  samt  från 
Christinehamn  till  Carlskoga,  kunde  i 

början  på  1700-talet  kärror  komma  i 
allmänt  brak.  Nuvarande  milstenar  för 

hvar  fjerdedels  mil  kommo  först  efter  år 
VII. 
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175G  i  bruk.  Ännu  i  dag  måste  de,  som 

bo  på  höjderna  mellan  dalarna,  trakta 
sina  behof  af  säd  på  menniskans  eller 

hästens  rygg.  I  sednare  tider  är  kommuni- 
kationen mycket  förbättrad  genom  jefu- 

vätrs-  och  kaualanläggningar.  Af  kanaler 
finnas :  Sejfle  i  Byelfven  ;  Carlstads  gamla 
kanal  med  bestämmande  sluss,  mellan 

hamnen  utanför  Kanikeuäset  och  Klarelf- 

ven  ;  Filipstads  bergslags  kanal,  mellan  sjö- 
arne Daglösen,  Aspen  och  Luugen;  Fors- 

haja  kanal  och  slussbyggnad  i  Klarelfven; 
Norshiivken,  mellan  Hytlsjön  i  Fernebo 

härad,  upprensades  1857  till  ett  segel- 
djup af  5  fot.  Den  under  arbete  va- 
rande kanalanläggningen,  mellan  sjöarne 

Wenern  och  Stora  Lee,  har  inom  Wärm- 
land kanaler  och  slussar  vid  Köpmanna 

bro,  vid  Upperud,  Håfverud,  Buterud, 

Cathrineholm,  Lånyed,  Långbro,  Billings- 
fors,  Bengttibro,  Gustafsfors  och  vid  Len- 

nartsfors, der  den  i  hela  kanalsystemet 
högst  belägna  sjön  Stora  Lee  skall  förenas 
med  sjön  Lelång  genom  3:ne  sänkslussar 
och  kanal  af  1,200  fots  längd.  Den 
tillämnade  anläggningen  af  båtled  med 
slussar  mellan  sjöarue  Kilen,  Flaten  och 
Kläggen  inom  Fryksdals  härad,  påbörjad 

1864,  synes  komma  att  afstanna.  Der- 
emot  fortgår  anläggningen  af  väg  från 
Ostmarks  kyrka  till  Kaikelands  torp  vid 
sjön  Rögden  å  riksgränsen  mot  Norge, 
hvarest  väganläggningen  fortsattes  genom 
norska  statsverkets  försorg.  Af  jernvägar 
finnas:  förbi  Klarelfvens  vattenfall  vid 

Forshaga  i  Grafva  och  vid  Munkforsen  i 

Ransäters  socknar,  Yngen — Daglösen — 
Lersjön;  Yngen — Östersjön,  30,000  fot: 
Östersjön — Mögsjön  och  Öjevettern;  Yngen 
— Saxen;  Ränken — Gläfs  fjorden;  Möln- 
backa  och  Lersjöfors  bruks;  Liljendal — 
Ramsjö ;  Persberg —  Yngen —  Wärmelen 
—  Wener7i;  Lersjön — Östanås;  Christine- 

hamn— Sjöändan ;  Philipstads,  Lerviks, 
Frykstads,  alla  enskilda.  Länet  hade  år 
1860:  175  gästgifvaregårdar,  22  färjor, 
hvaraf  de  förnämsta  äro:  vid  Slottsbro- 

sundet, mellan  Lilluor  och  Malöga;  vid 

Ransuadet,  mellan  Malöga  och  Gustafs- 
krog; vid  Wärmskogssandet;  vid  Skärm- 

nässundet va.   ti. 
Postverket  har,  utom  postkontoren 

i  städerna,  4  postexpeditioner  på  lands- 
bygden, Atorps,  Sunne,  Ökn  och  Råda. 

Telegrafstationer  finnas  sedan  år  1856  i 

57 
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Carlstad  och  Chiistinehamii.  Derjeinte 
äro  inom  länet  anställda  1  öfverjägraä- 
stare,  3  extra  öfverjägare,  4  kionoskog 
väktare,  och  vid  de  större  egeiidomarne 
ännas  forstmän. 

Sjukvården.  I  länet  finnas  2  all- 
männa sjukvårdsinrättningar,  la/.arett  ocli 

kurhus  i  Carlstad  oeli  Philipstad  -.  år 
1864  voro  anställda  12  provincial-  och 
distriktläkare,  1  bruks-,  4  stadsläkare,  5 
djurläkare,  52  barnmorskor;  2  apotbek 
finnas  på  landsbygden,  i  >Siiniie  och  Åstorp. 
Utom  fattighusen  i  städerna,  finnas  4  på 
landet.  Fattiglijonens  antal  uppgifves 
till  9.500;  år  1855  fanns  en  fattig  på 
22   invånare. 

Undervisningen.  Islulet  af  150U- 
eller  början  af  1600-talet  inrättades  folk- 

skolor i  Wärmland.  hvilka  fingo  kon. 
Carl  IX:s  drottning,  Kristinas,  och  her- 

tig Philips  namn ;  ora  dessa  yttras,  att 
»redan  år  1657  fanns  näppeligen  något 
bondbarn  der  i  orten,  som  icke  kunde 

läsa  och  skrifva».  Nu  finnas,  utom  högre 
och  lägre  läroverken  i  städerna,  folk- 

skolor i  länets  alla  socknar  och  vid  större 

bruk,  en  bergsskola  i  Philipstad,  2:ne 

lägre  laudtbruksskolor  ocii  en  skogvak- 
tareskola vid  Bosjön.  Dessutom  finnas 

O/rt  Fryksdah  arbetsinrättning,  organi- 
serad 1851,  och  en  genom  enskilda  stittad 

baruavårdsförening  sedan  år  1845.  Al 
kommunala  och  allmänna  inrättningar 
märkas  vidare:  Wärmlands  braudstods 

bolag,  sedan  den  14  Mars  1844;  pro- 
viucialbank,  sedan  1833;  hypotheksför- 
eningen  mellan  Wärmlands  jordegare, som 

började  1851  sin  lånerörelse;  6  sparban- 
ker, med  7,866  delegare  och  ett  kapital 

af  1,573,200  rdr  rmt;  flera  försäkrings- 
bolag mot  förluster  genom  elakartade 

boskapssjukdomar ;  landthushällniugssäll- 
skap,  stiftadt  1802  af  landshöfd.  N.  JN. 
Silfversköld. 

Indelningsverket.  Uti  militäriskt 

hänseende  hör  länet  till  3:dje  militärdi- 
striktet och  indelas  i  1,204  rotar,  hvaraf 

908  tillhöra  Wärmlands  och  296  Nerikes 

regimente;  härtill  komma  Wärmlands  fält- 
jägare, som  utgöra  600  man  Mötes- 
platsen är  Trossnänfultet,  V/^  mil  från 

Carlstad. 

Hemmantalet  uppgifves  olika,  från 
1.750  (i  stat.  byrån;,  1,738  (efter  man- 

talslängd.j    till     1,776   (efter  landshöfd.- 

erabetets  seduaste  femårsber.)  i  19,704 
brukningsdelar  och  ta.\.  till  104,245,162 
rdr,  lägenheter  till  11.467,058  rdr  rmt. 

—  Statsbidragen  uppgå  till  c:a  588,236 
rdr,  hvaraf  bevillningen  124,600  rdr  af 
130,073  mantalsskrifna  personer.  Af  kom- 

munala bidrag  belöper  sig  252,000  rdr 

eller  1  rdr  16  öre  pr  invånare  på  fattig- 
försörjning: minuthandels-  och  utskänk- 

ningsmedelsafgift  38,519  rdr,  folkskole- 
afgift  39,050  rdr,  kurhusmedel  25,000 
rdr,  rotefrihetsafgift  10,600  rdr,  mantals- 

pengar 39,000  rdr,  tiondetackjerusmedel 
14,400  rdr,  tiondespannmål  57,200  rdr, 
odlingslånemedol   3,900  rdr  rmt. 

Landskapets  namn  härledes  än  från 
Wärmelen  och  Wenern,  än  från  finska 
ordet  Vecori  eller  lappska  ordet  Ware, 
hvilka  betyda  berg  samt  finska  ordet 
Maa,  som  i)etyder  land,  och  skulle  alltså 

betyda  det  bergiga  landet,  i  öfvereus- 

stämmelseraed  landets  beskafi"enhet;  några 
tro  ock,  att  spår  efter  samma  ord  finnes 
uti  nejdens  gamla  namn,  Ja;ruba;raland, 
så  kalladt,  i  stället  för  Jernvaeraland. 

Enligt  sägnen  har  provinsen  före  Odens 
ankomst  varit  bebodd  af  Jotar,  som  hållas 
för  att  varitrfin  gren  af  finska  folkstammen 
och  kallades  då  Wärina,  till  hvilket  ord 
man  sedermera  fogat  götiska  ordet  land. 
Sednare  författare  härleda  det  från  den 

mängd  flammande  eldar,  som  det  myckna 
svedjandet  vid  Olof  Trätäljas  uppodlande 
af  landet  förorsakade;  allmogen  vid  norska 
gränsen  begagnar  ock  än  i  dag  ordet 
värme  i  stället  för  eld.  Såsom  landets 

första  bebyggare  uppgifvas  väl  Olof  Trä- 
tälja  och  hans  följeslagare;  men  redan 

långt  före  hans  tid  var  Amnehärad  upp- 
odladt  af  konung  Ane  den  gamle,  och 

Suhm  berättar,  att  landet  norr  om  We- 
nern varit  beherrskadt,  långt  före  Olof 

Trätäljas  tid,  af  en  Nores  son,  Alfbjöru. 
Säkerligen  har  imellertid  sydöstra  delen, 

hvaraf  en  del  räknats  än  till  Westergöt- 
laud,  än  till  Nerike,  erhållit  sina  första 

bebyggare,  då  bergslagen  och  hela  trak- ten vester  ora  Klarelfven  ännu  var  öde 

och  obebodd;  Näs,  Gillbergs  och  Gruras 

härader  antagas  på  denna  sidan  Klar- 
elfven vara  de  först  uppodlade.  Genom 

Olofs  son,  Halfdan  Hvitbeu,  som  blef 
konung  öfver  Solöer  och  underlade  sig 

flera  andra  små  konungarike-.,  i  Norge, 
blefvo    Värmländiugar    grundläggare    af 
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norska  monarkien.  Efter  brodern  Ingialds 
död  lade  han  äfveri  Wärnilaud  under  sin 

spira,  och  förblef  det  sålunda  förenadt 
med  Norge  omkring  3  iVhundraden,  tills 

Olof  Skötkonung,  efter  slaget  vid  Svol- 
dern.  lade  det  under  Svea  välde,  och 
blefvo  då  först  trakterna  öster  och  vester 
om  Flarelfven  förenade  Af  kon.  Stenkil 
lemnades  Wärmland  ät  den  fördrifne 

norske  jarlen  Hakan  Ivarsson,  som  se- 
dermera under  namnet  Håkan  den  röde 

hlef  konung  öfver  hela  Sverige.  J)er- 
tfter  hemsöktes  landskapet  af  krig  med 

grannarna  i  vester,  såsom  Magnus  Bar- 
fots krig  1093 — l(t99,  under  Björkebe- 

narue  1170  etc,  Ribbungarne  1223  etc; 

Sr  1304  uppstod  mellan  konung  Bir- 
ger och  hans  bröder,  hertigarne  Erik 

och  Waldemar,  en  oenighet,  som  i;gent- 
ligen  utkämpades  i  Wärmland,  hvilket 

efter  gästabudet  i  Nyköping  öfverlemna- 
des  under  morgongåfverätt  ät  hertig  Eriks 
enka,  Ingeborg  Häkansdotter.  tills  det 
1326  genom  utbyte  åter  biel  tillslaget 
kronan.  Ar  1350  förhärjades  provinsen 
af  den  förödande  pest,  som  under  nauin 

af  Digerdöden  hemsökte  hela  norra  Euro- 
pa, så  att  många  trakter  bltfvo  alldeles 

öde,  och  påträffas  än  i  dag  i  de  täta 
skogarne  spår  efter  fordom  brukad  och 
bebyggd  ort.  Vid  delningen  år  1357 
af  Sverige  mellan  konung  Magnus  och 
hans  son  Erik,  räknades  Wärmland  till 
Ofvanskog,  som  tillföll  Magnus;  år  1306 
förbehöll  sig  drottn.  Margareta  vid  hertig 
Eriks  kröning  Westergötland,  Wärmland 
och  Dal  ra.  m.,  såsom  morgongåfva,  men 
efter  hennes  död  1412  tillföllo  dessa  åter 

kronan.  Under  Kalmar-Unionen  delade 

provinsen  det  öfriga  laudets  öde  att  för- 
härjas af  inhemska  strider,  och  dess  inbyg- 

gare gjorde  sjelfva  uppror  1438 — 39, strax 
efter  Engelbrechts  befrielsekrig  från  fog- 

darnas förtryck.  Af  kon.  Gustaf  I  belöna- 
des provinsen  med  privilegier,  derföre  att 

Värmländingarne  ej  deltogo  i  upproren 
vid  reformatiousreduktionen,  då  omkring 
halfva  antalet  af  Wärmlands  hemman 

tilldömdes  kronan,  samt  vid  kyrkklockor- 
nas hemtande  till  betalande  af  riksskul- 

den. Af  kon.  Erik  XIV  erhöll  provinsen 
1567  sitt  vapen:  en  l)lå  örn  i  hvitt  fält, 
hvilket  hertig  Carl  skall  hafva  förändrat 
till  en  örn  med  utsträckta  vingar  och  med 
fötter  i  gyllene  fält.    Fordua  vapnet  skall 

vavit  en  filfras  i  hvitt  fält,  äfven  någon 
tid   en    uppspänd     båge    med   pålagd    pil. 
I  det  under  sistnämnda  konung  förda 
krig  i  Skåne,  deltog  äfven  Wärmland, 
och  har  åminnelsen  deraf  bibehållit  sig 
hos  allmogen  under  namn  af  sjuårsfejden. 
Brodern,  hertig  Carl,  som  erhållit  Wärm- 

land till  hertigdörac,  och  som  genom  de 
lörsta  städers  anläggande  först  hit  ledde 

handeln,  gaf  lif  åt  bergslagen  samt  till- 
vägabragte  en  stor  omhväHning  i  landets 
inre  förhållanden.  Under  Christina  upp- 

steg provinsen  till  än  större  välmåga, 
oaktadt  i  början  af  hennes  regering  miss- 

bruken här  voro  »torre  än  annorstädes 

och  de  gröfsta  underslef  begingos  samt 
oroligheter  utbrusto;  den  led  ock  vid 

.samma  tid  af  Hannil)alsfej(len  1644 — 45, 
II  varunder  de  betydligaste  striderna  utkäm- 

pades vid  Magnorabro  och  mellan  Hugn- 
och  Bysjön,  då  i  den  förstn.  Svenskarne 
under  Olof  Stake  blefvo  segervinnare, 
men  Danskarne  i  den  seduare  behöllo 

öfverhanden;  äfvenså  under  Krabbefejden 

1657—58,  Gyldenlöwskriget  1675—79, 
och  Carl  XILs  krig  mot  Norge  1709 

— 1718.  Krigsoroligheterna  1788  aflöpo 
för  Värmländingarne  med  blott  allvar- 

samma förberedelser,  såsom  i  bildande 

af  fricorpser  m.  ra.  Men  bland  alla  de 
krig,  hvilka  bliiVit  iorda  i  Wärmland  eller 

dess  omgifning,  är  intet  till  sina  följder 
märkvärdigare  än  det,  som  1808,  under 

Gustaf  IV:s  sista  regering,  på  sitt  eget 

sätt  derstädes  utkämpades  och  hvilket 
hade  till  följd  1809  års  statshvälfning, 
störtade  en  dynasti  och  upphöjde  en 

auuan  pä  thronen  samt  ryckte  riket  från 
branten  af  dess  undergång.  Sista  kriget, 

som  fördes  mellan  Sverige  och  Norge, 

och  som  till  en  del,  såsom  vanligt,  led- 

des genom  Wärmland,  uppkom  efter  fre- 
den i  Kiel  i  Jan.  1814  och  slutade  i 

Aug.  samma  år  genom  konventionen  i 
Möss.  hvarigenom  Norge  och  Sverige 

förenades,  så  att  man  kan  hoppas,  att  detta 

krig  äfven  måtte  blifva  det  sista  mellan 
Värraläudingarue  och  Norrmännen. 

Förut  är  nämndt,  att  trakten  öster 

om  Klarelfveu  räknats  än  till  Westergöt- 

land än  till  Nerike;  detta  har  troligen  för- 
auledt,  att  Wärmland  blifvit  ömsom  styrdt 
af  höfdingar  i  ettdera  af  dessa  landskap; 

uti  125  år  styrdes  det  af  16  i  Örebro 
boende  höfdingar,  af  hvilka  särskildt  må 



452 WärmlaDd. ITäriuland. 

nämnas  den  utmärkte  gr.  A.dolf  Mörner, 

som  författat  en  beskrifning  öfver  TVärra- 
land  och  Xerike  (manuskriptet  i  kongl. 
bibliotheket).  Först  år  1779  erhöll  Wärm- 
land  eu  särskild  höfding  i  frih.  .1.  G. 

Uggla,  och  icke  förr  äu  pa  1820-talet 
följde  anskaffandet  af  bostad  eller  resi- 

dens för  landshöfdingen,  hvartill  af  pri- 
vat person  inköptes  den  vid  Carlstads 

torg  belägna  gård,  hvaruti  så  väl  länets 
höfdiug,  som  laudskansli  ooh  landskontor 
inr\rades.  Af  länets  höfdingar  må  vidare 

nämuas  den  redlige  Finnen  Olof  af  Vi- 
beli  och  A.  von  Nolcken,  genom  hvilken 

Hushålliuugs-sällskapet  grundades  1802. 
— •  De  äldsta  minnesmärkena  frän  forn- 

tiden utgöras  af  stenkummel,  ättehögar, 
bautastenar,  runstenar  och  domaresäten; 
äldre  anmärkningsvärda  ställen  och  orter 

äro  hedniska  höfiiingasateua  'Säby,  Jarls- 
berg och  Westervik;  HJälleskute,  Gilberga, 

Wärmerud,  We,  lyved,  Strand  i  Wärm- 
skog  äro  äldsta  hemman,  alla  på  slättlan- 

Wäriiilauds  läus  iiideluiug  ås 

det  kring  Wenern ;  Sulvik,  vester  ora  Jös- 
seforssens  utlopp ;  Håra  och  Skoga,  äldsta 

hemman  i  Elfdal.  Af  slott  nämnas  Agrie- 
holms,  ̂ a.^7^o^??^,  Asa,  Buresås,  A,ve- 
holms  och  Korshohm  samt  Hedninga- 

slottet; Warnhenu),  Liirö  och  Gudvalla 
kloster;  Kroppa,  Bro  och  Carlsborgs 
hertigsäten,  Morast  och  Eda  skansar. 

Till  närmare  kännedom  af  enskilda  pro- 
vinsens delar  få  vi  hänvisa  till:  Bro 

fordna  marknadsplats.  Eskilsäter,  Dalby, 
Elfdal,  Ed,  Fernebo,  Huggenäs,  Kroppa, 
Kil,  Lysvik,  Nyed,  Persbergs  grufvor, 
Segerstad,  Skillingjnark,  Sta/näs,  Trän 
kil,    Wärmskog. 

Carlstads  län,  som  utgöres  af  land- 
skapet Wärmland,  med  undantag  af  Carl- 

skoga  bergslag  till  Örebro  län,  innefat- 
tar lo3' .^  qvadratmil,  hvaraf  14',  ̂   d:o 

vatten,  med  259,600  inbyggare,  125,000 

flera  än  år  1810,  och  indelas  i  16  hära- 
der, 87  socknar,  4  städer,  5  fögderier  och 

17   läusmansdistrikt. 

kådliggöress  af  följande  tabell. 

K  vrkosocku;ir. 

Wdse  ;'Wäsetiärad  ,   .\llster,   Fogelvik. 
Näsrära  {Räraenj,  Gasboru,    Nordmark,  Fernebo, 

Rrattfors,   Kroppa,   Lungsund. 

\Visnu7H,  Kil,  Rudskoga,  omkr.   ,\  af  Nysund,  *) Råda. 

Nyed,  omkring  i;^  af  Klfsbacka  'Elofsbacka). 
Ölme,  Warnuin. 

Fryksånde,    Östmark.     Hvittsand,      Lekvattuets 

kapell 

Härader  och  tiui^älag.      Tingsställenas  namn 

Wäse  härad  och  tingslag. 

Fernebo  härad   och   tingslag. 

Wisnuins  härad  och 
tingslag. 

Nyeds  härad  och  tingslag. 

Ölme  härad  och  tingslag. 

Frykbdals  härads  öfre 
i  tingslag. 

1  Fogelvikä  s:n.  Lund. 

I  Philipstad. 

I  Wisuurns  socken, 

Wall. 

1  Nyeds  s:n,  Molkorn 
1  Christinehamn. 

I  Fryksände  socken, 
Thorsby. 

Ny,  Dalby,  Norra  och  Södra  Finnskogs  kapell,  i  Elfdals  härads  öfre  tingslag.  I  Ny  s:n,  Ofra  Wärnäs. 

Ekéhärnd,  Gustaf  Adolf,   Rada,  Sunnemo,  orakr. 

g'.;   af  Elfsbacka.  ! 

Grafva,  Carlstads  landsförsamling,  Hammarö. 

KM,  Rausäter,   Öfre  Ullernd,  omkr.   ,,'s   af  Elfs-' backa.  Nedre  Uilerud,   Frykcrnd. 

Nor,  Grums,  Segerstad,  Borgvik,  Ed. 

Arvika  med  Arvika  köping,  Gunuarskog,  Ny, 

Elga,  Borgen»  kapell,  KOla  Kjöhla),  Eda,  Bran- 
skog,  Magneskog,   fioda. 

Lysvik,  Sanne  'Sundj,  Grä.smark,  Östra  Emter- 
vik,   Vestra  Eintervik. 

Stafnäi,  Högerud  Flurud,,  Glafva,  Wärmskog, 

(Sillberga,  Längserud,  omkring  5','  af  Svan- 

skog. •; Kila,  Tveta,  liy,  Bro,  N_\  Huggeiiäb,  MiUtxvik, 

Botilsäter,  Ölserud,  Eakilsätcr.  ' 

Skillingemark,  Jeruakog,  Uolmedal,  Ostervali-, 
tkog,  Karlanda,  Tyksniark,  Fogelvik,  Silbudal, 
Siilerud,  Blomjikog,  Traukil.  i 

Elfdals  härads  nedre 
tingslag. 

Carlstads  tingslag  (härad). 

Kihls  härad   och   tingslag. 

Grums  liärad  och   tingslag. 

Josse  härad  och   lingbiag. 

Fryksdals  härads  uedte 
tingslag. 

Gillbcrgs  härad  och tingskg. 

Näs  härad  och  tingslag. 

Nordmarks   härad  och tingslag. 

I  Ekshärads  socken. 
Norra  Skoga. 

r  Carlstad. 

1  Kihls  8:n,  lllberg, 

1  Grums  socken, 

Hammarsten. 

1   Arvika  socken. 

Högvalla. 
I  Suune^  .socken. 
Norra  .\mberg. 

I  Gillberga  socken, 

Heljebohl. 
I  Botilsäters  socken, 

Riiglanda. 
T   Silbodals  socken. 

Länglanda. 

•)  VUaa  delar  af  Nyiund»  ocli  Svantkogn  »ockuar  lyda  iiufler  Orobro  och  Klfsborgs  län. 
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Domsagor: 

Xorr-Sf/ssUts:  består  af  Elfdals  oi'h  Nyeds  hä- 
rader samt  Pryksduls  liiirads  Ofra  tingslag, 

med   i  läasmaiisdistrikl:   folkinaugd  .'■(), ̂ OU. 
MtUau- Sysslets :  består  at'  häraderna  omkring 

Carlslad  och  Wiirmlands  >fiis;  (JarUtads,  Kils 
och  Grumci  hiirader,  ined  3  lansinansdi^trikt: 

folkmängd  3 i, II'». 
XVfster-Syssletg:  bestar  af  .lösse  härad  och  Frykfi- 

da's  liarads  Nedra  tiu<;slag,  med  3  länsmans- 
distrikt;   folkmängd   »)),()(»(). 

.'^öder-Syssletn:  bestiir  af  Gillbergs,  Näs  och  Nord- 
marks härader,  med    i  länsmansdistrikt:   folk- 

_  mängd   r.9.l»U(». 
Otter-Si/sslels:  består  af  häraderna  kring  Chri- 

stinehamn  och  landets  bergslag:  Wäse.  Olme, 
Wisnums.  Fernebo,  Nveds  och  KlfdaU,  uifd  3 
länsmansdistrikt;  folkmängd  33.iC0. 

Wärmlaudsuäs,  halto,  sora  sträcker 

3ig  niellau  DhHjdsjöh  och  den  egentliga 
Wenern,  med  rigtuing  mot  s.  s.  o.;  se 
art.   Nä.s   härad. 

■Wärmou  (i  1815  års  jordebok),  IVar- 
nwn  (i  tax.liiugd),  ett  hälft  aiautal  gam- 

malt skatte  uti  Alseii!?  socken  af  Jämt- 

lands läns  Södra  fögderi:  tisk-odlings- 
ställe;    Kl  hu.shåll. 

Wärmskog,  annex-socken  till  Staf- 

tiäs  pastorat,  belägen  4'  \  mil  v.  n.  v. 
trän  Carlstad,  hörer  till  Söder-Sysslets 

fögdei*i  samt  (rillhcrg.^i  härad.  Snckueu 
skiljes  af  \\ärm.skog.s-suudct,  fordom  kal- 
ladt  Sviiie!<und,  i  treunc  delar,  nämligen 

den  nordvestra,  omkring  .',^:delar,  den 

östra,  nära  '/3:del  och  den  södra,  endast 
innefattande  hemmanet  Wäckilö,  V  .»^idel 

af  hela  arealen,  31,248  tid,  deraf'410 tid  mossar  och  5,346  tid  sjöar.  Större 

delen  är  bergig  skog.^-  och  betesmark. 

Betydligaste  höjder  äro  Xäshöjdeu,  in- 

vid Stafnäsgränsen,  och  Krogseruds-  eller 
Elgdalshöjden,  efter  Grums  häradsgräns; 

största  sjöai".  Stora  och  Lilla  Wänneln, 
den  sednare  utmärkt  för  sina  täcka  hol- 

mar och  sköna  ined  löf-  och  barrskog 
beklädda  stränder,  Ronnnen  och  Mayern. 
Jordmånen  på  äkeni,  2,943  tuunl.,  och 

ängen,  1,247  tid,  är  lermylla  på  lerbot- 
ten,  dock  ofta  pä  höjderna  sandjord, 

samt  i  dälderna  och  isynnerhet  kring 

vattendi'agen  skarp  lera.  Betesmarken 
upptager  2,267  tuimlaud.  Silfver-  och 

kopparmalms-anledningar  påträffas  fler- 
städes, se  art.  Wärmskogs  silfververk ; 

på  hemmanet  Strands  egor  flnues  väl  skif- 
ferbrott, men  pä  liera  ar  har  dock  ingen 

sten  der  varit  bruten.  — ■  Folkmängden, 
som  frän    1800   till    1850    tilltagit  med 

807  personer,  uppgick  1865  till  2,160. 
Hemmantalet  10\  mtl,  deraf  1  frälse, 

öfriga  skatte;  hela  taxeringsvärdet  är 
1,237,240  rdr  rrat.  Statsbidraget  utgör 

4  '  af  denna  summa.  Väghållnings- 
kostnaden uppgafs  pä  1850-talet  till  42 

rdr  27  sk.  rgs  t7jr  helt  ratl.  Koteringen 

utgör  18  soldater.  I  mellan  lika  beskat- 
tade hemman  förefinnes  betydlig  skillnad 

i  godheten,  såsom  mellan  Ihijerhyn  och 
Weckilö,  hvartdera  af  1  mtl.  Kvorjserud 

och  Roiumenän,  hvartdera  af  '  .,  mtl,  samt 
Ekeholil  och  Norra  (Turdsnns.  hvartdera 

af  '  j   mantal. 
Hufvudnäringar  äro  åkerbruk  och  bo- 

skapsskötsel; ännu  1850  ansågs  produk- 
tionen af  säd  blott  motsvara  socknens 

behof,  deremot  afyttrades  något  potates. 
Allmännaste  sädcsslagen  äro  hafra  och  råg. 
Hemmansegorna  invid  Wärmelen  lida  ofta 

stor  skada  af  öfversvämningar.  Skogen, 

lillräeklig  iör  egna  behofvet,  består  i  all- 
mänhet af  tall  och  gran,  tiden  för  barr- 
skogens återvHXt  beräknas  till  mellan  60 

och  120  år.  Förnämsta  binäringar  äro 

skogshuggning  och  timmerkörning,  fiske 
i  Wärmelen,  der  braxen  fångas  i  Juni, 
och  i  November  stinttisk,  hvarfönitan 

allmogen  visar  håg  och  skicklighet  i 

slöjder.  Vid  herrgärdarne  finnas  träd- 
gårdar och  utanför  de  flesta  allmogens 

bostäder  smärre  träd-  och  kryddgårdar. 

—  Kyrkan,  som  föregifves  vara  den  först 

byggda  i  Wärmland  och  efter  Digerdö- 
den besökt  af  folk  frän  Jösse,  Grums, 

Kihls  och  Gillbergs  härader,  är  efter  en 

är  1799  timad  vådeld  ombyggd  1801; 

längden  är  43  alnar  15  tum,  bredden 
20  alnar.  Före  hennes  brand  fanns  en 

altartafla  från  året  1353.  För  barnaun- 

dervisningeu  finnes  sedan  är  1844  en 
ambulatorisk  folkskola,  fördelad  i  sex 

distrikter  med  ett  skolhus  i  hvartdera; 

åt  läraren  är  inköpt  '  .jg  mtl.  Socken- 
btbliothek  finnes.  Beloppet  för  fattig- 
försörjniugeu  uppgår  till  c:a  1,000  rdr, 
med  ett  fattighjon  på  hvar  2o:te  inb.; 
silfververket  har  sin  egen  fattigvård. 

Fornminnen.  Tre  stenkummel  på  ön 

VTermskogshjerta  utgöra  socknens  enda 
fornlemningar.  Enligt  några  fornforskares 
tanka  »kall  socknen  vara  ibland  de  or- 

ter som  af  Olof  Trätälja  och  hans  följe- 
slagare först  befolkades  i  AVäimlatid.  Deu 

äldsta  historiska   händelse,    hvaroin   man 
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eger  kännedora,  är,  att  en  af  kristna 
lärans  första  torkuunare,  Thorger,  blef 
omkring  år  980  ihjälslagen  nd  gården 
Strand:  han  vördades  sedan  som  ett  hel- 

gon, och  både  Svenskar  nch  Norrmän  vall- 
färdade ofta  till  hans  graf.  Konung 

Håkans  besök  i  Strands  bygdelag,  som 
i  äldre  tider  innefattade  hela  socknen, 

och  bestod  då  af  14  gärdar,  är  redan 
omnärandt  under  art.  Strand.  —  Herre- 

gårdar äro  Strand,  1  ratl  frälse,  areal 
937  tid,  hvaraf  lö8  åker;  —  Prestbohl, 
1  ratl  skatte,  areal  548  tid,  hvaraf  92 

åker;  —  Wnckilö  (Wäckilsö)  1  mantal 

skatte,  areal  ̂ ''2  tid,  hvaraf  55  åker; 
alla  ganska  väl  bebvggda  och  med  vac- 

kert läge  vid  Lilla  Wärmelen.  En  hem- 
mausdel  i  Karsbohl  är  inköpt  af  kora- 

ministern i  Stafsnäs,  som  eger  på  den- 
samma en  treflig  bostad.  A  Rollsbohls 

egor  finnes  ((varn;  '  .j  mtl  sk.  Borgebohl. 
—  Till   Kvrkholmen  hörer  kronofiske. 

Wännskogs  silfververk,  uti  forut- 
beskrifua  ̂ ^ockin.  iir  gruudadt  år  1845 

på  inmutningar  af  Weijerhohls-^rwUoxim, 
en  gammal  skäqming  pä  hemmanet  Sö- 

dra GerdUjö  mark  och  på  Näs  egor 
samt  af  koppargrufvor  vid  Grinsbohl  och 
Norra  Gerdtsjön.  Bland  Wegerbohls- 
gnifvoma  nämnas  fyra,  Smedje-,  Fyndig- 

heten, Konst-  och  Trödgdr(L<-^rwi\onm, 
såsom  mest  arbetade,  den  djupaste,  Smed- 
jegrufvan.  till  121  fots  djup.  de  andra 
till  40  ä  60  fot.  I  mening  att  förena 

alla  grufvorna  och  lätta  både  berg-  och 
vattenuppfordringen,  gjordes  sydost  frän 
Trädgårdsgrufvan  början  till  en  stollgång, 
men  arbetet  måste  inställas  på  våren 
1852,  eftersom  den  erhållna  malmen, 

åtföljd  af  tor  mycken  qvartz,  ej  med  för- 
del kunde  tillgodogöras.  Under  åren  1841 

— 1847  skedde  dock  här  den  betydliga- 
ste silfvertillverkning  inom  Philipstads 

bergslag,  uppgående  till  583  lödiga  mar- 
ker, 8  lod  fint  silfver,  utaf  1,157  skU 

finskrädd  blyglans;  äfven  påträffades  i 
PVudighetsgrufvau  en  helren  malmklump 
på  cirka  60  U  \igt.  Arbetarnes  antal 
1847:  150,  hade  1852  nedgått  till  60. 
Kolåtgången  utgjorde  ärligen  omkring 
500  stigar.  Ltom  de  vid  grufvorna  frJr 

vatten-  och  berguppforrlringen  verkställda 
byggnader,  hvaribland  må  nämnas  en  vid 

Morgonrodnau  uppförd  körvind  för  malm- 
uppfordring på  jernbana,  finnes  en  dyrbar 

stamp-  och  vaskiurättning  samt  en  liten 
täck  manbyggnad  till  bostad  åt  förvalta- 

ren, allt  å  hemmanet  Rolfsbols  egor. 
Wärna,  Waerna,  förekommer  1349, 

annex-socken  till  Grebo  pastorat,  ligger 
i  Bankekinds  härad  af  Linköpings  län, 

2',,  mil  s.  o.  från  Linköping;  omfattar 
med  1'  2  mils  längd  och  ̂ /^  ™ils  bredd 
på  en  areal  af  0,:iii  qvadratmil  land  och 
0,028  qvadratmil  vatten,  eller  7,197  tid 

fast  mark,  17''' ,  ratl,  hvaraf  11 '74  skatte, 
3* '2  krono  och  2V.^  mtl  frälse,  med  en 
folkmängd  af  1,320  personer.  I  sydvest 

mot  Grebo  utgöres  gränsen  hufvudsak- 
ligcn  af  Wien  med  dess  utloppså,  hvilka 
åtföljas  af  en  ås  ända  ned  mot  Svinstad. 
Rådande  jordmån  är  dels  styf,  dels  mera 

blandad  lera;  skog  finnes  i  sydöstra  de- 
len, der  betydligt  bergsbruk  drifves  vid 

Bersbo  grufvor,  sysselsättande  nära  -;_;; 
af  socknens  folkmängd;  för  öfrigt  är 

åkerbruk  med  boskapsskötsel  hufvudnä- 
ring.  Taxeringsvärdet  är  608,700  rdr. 

—  Kyrkan  är  af  sten,  gammal  och  oan- 
senlig.    Barnundervisningen  bestrides  af 

2  examinerade  lärare  uti  2  fasta  folk- 
skolor, hvaraf  den  ena  vid  Bersbo  grufva 

trädde  i  verksamhet  1850,  den  andra  år 

1848;  vanligtvis  äro  på  en  gång  närva- 
rande 60  af  141  i  skolorna  inskrifna 

barn.  Sockenbibliothek  och  magasin  fin- 
nas. —  Bland  gårdar  och  byar  märkas 

ber.  säteriet  Wärjjä*,  se  den  art.;  — 

Herrsäter,  förr  Häradssäter,  3*/^  krono- 
säteri, militiie-boställe ;  på  egorna  en 

mineralkälla.  —  Kongsvih,  2  mtl  frälse, 
fordom  Konungsvij  by,  som  namnes  år 
1349  i  ett  köpebref  mellan  Sten  Boson 

och  Ramborg  Ingulfs  dotter,  —  Bersbo 
'  \  skatte-säteri  m.  fl.  samt  Bersbo  kop- 

pargrufva  m.  m.,  lydande  under  Adels- 
näs, till  en  del  såsom  fideikommiss.  — 

Lilla  Wärna  ̂ /^  krono  kaplans-bohl.  — 
Saxtorp,  La.rgården,  Ytterby,  Hultsäter, 

Röbäck  och  Wintergata  äro  hemmans- 
namn.    —   Adress:  Linköping. 

Wärnaby,  stor  by  uti  Halltorps  soc- 
ken,  Södra  Möre  härad  och  Kalmar  län, 

3  mil  frän  Kalmar,  6  mil  från  Carls- 
krona; 10  mtl  ladugård,  12  ratl  frälse, 

med  cirka  480  inbyggare,  gästgifveri  och 
helsokälla;  skjutsar  till  Wassmolösa  i 

norr  1'  g  mil,  en  våglängd  med  sköna 
utsigter  åt  hafvet  och  björkbusTcar  vid 
vägen;    flera   stora    byar  passeras   utmed 
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den  tätt  vid  hafästraudeii  lit!:gandti  lilla 

öu  Löfved  med  dess  aluiiverk;  till  På- 

boda  i  söder,  afveii  iVg  mil;  denna  väg 
bildar  en  enda  fortgående  stor  park,  der 

grupper  och  lundar  af  björkar  eller  ekar, 

bördiga  åkrar,  blorasterkladda  ängar  om- 
vexla  med  kyrkor,  gärdar  och  byar,  med 

haf''ct  pa  sidan  skymtande  fram  mellan 
träden  och  Oland  i  bakgrunden;  källan, 

på  en  ängsteg  nästan  niidt  i  byn,  med 

uära  två  famnars  djup  bassin  och  8" 
temperatur,  ligger  '  ̂  mil  vester  om  det 
midt  i  förutniimnda  park  liggande  herre- 
sätet. 

Wäxnanäs,  ett  mantal  frälse-säteri, 
en  knapp  half  mil  sjöväg  söder  om  Lovers 

hamn,  vackert  bebygdt  med  mangårds- 
och  ansenliga  ladugårdshus;  de  sednare, 

uppförda  18()1  af  sten,  ligga  något  af- 
lägsna  från  sjelfva  boningshusen,  som 

på  ena  sidan  ha  engelska  anläggningar 

och  på  den  andra  vackra  trädgårdar  med 

lusthus,  orangerier  m.  ra.  —  Wärnanäs, 

b  vars  namn  erinrar  om  det  tappra  qviu- 
uoförsvaret  under  Bländas  anförande,  är 

en  urgammal  jarlaboning,  som  beboddes 

år  900  af  Mörejarlen  Ragvald  Ostens- 
son,  och  100  år  derefter  af  konung 

Olof  Skötkonungs  svåger  Sven  Håkans- 
son Jarl;  sedermera  äro  inga  egare 

kända,  förrän  gården  i  15:de  århundra- 
det beiinnes  uti  Wasaättens  ego.  Ar 

1541,  då  kon.  Gustaf  I  underhandlade 
vid  Brömsebro  med  kon.  Kristian  III  i 

Danmark,  vistades  drottning  Margareta 

Leijonhufvud  med  barn  här  på  VYärua- 
uäs  till  mötets  slut.  Gården  gick  i  arf 

till  konungarue  Erik  XIV  och  Carl  IX, 
h vilken  sednare  förlänte  deu  år  1603 

till  ståthållaren  på  Kalmar  slott,  Hans 

Ericsson  Ulfsparre  till  Brojivik  på  be- 
haglig tid  men  förlänades  honom  och 

hans  manliga  bröstarfv ingår  för  alltid 

den  28  Nov.  1613  af  konung  Gustaf  II 
Adolf.  Köptes  deu  16  December  1647 
från  sonen,  kommendanten  i  Wismar, 

Erik  Ulfsparre,  af  rikskansleren  AxelOxen- 
stjerua,  som  gjorde  det  till  residensort 

inom  sitt  nya  grefskap,  bestående  af  hela 
Södra  Möre  härad.  Gården,  efter  att 

hafva  blifvit  bebyggd  1554  af  Gustaf  I, 
sköflad  och  bränd  åren  1564  och  1611, 

försågs  nu  1654  af  rikskansleren  med 

ny  säteribygguad,  som  han  bebodde  de 
somrar   bau    var  å  orten.     Hit  samlade 

h«n  en  dag  alla  prester  i  grefskapet,  der- 

vid   en   gammal   kaplan    vann  ett  läflings- 

pris,   hvars  ämne   var  att   öfversätta  ord- 
språket:  Deus   nobis   hfec  otia  fecit.   Han 

tolkade  nemligcn    gladt   ordspråket  med 

«Gud  Jike  lo/  för  ijodt  sjtl/svåld».   Under 
sina  sista  år  afliide  dock  samme  rikskan- 

seler  för  engelska   ministern    Whitelocke 

den   märkliga   bekännclstu:    »Jag  har  er- 
farit  mycket    i    verldeu    och   haft   många 

glada    stuiuJer;     men    konsten    att    lefva 

rätt   lyckligt  hiir  jag  nu   förjt   lärt.     Jag 
tackar  min  (iud  att  lian  lärde  mig  känna 

Sig  och   mig  sjelf.    Min   enda  förnöjelse, 
som  jag  nu   har  och  söker,   och  som  for 

mig   gäller    mer    än    allt    hvad    verlden 
kan   gifva,  är  den   hjertliga  kännedomen 
af  Guds  kärlek    och    den    heliga    Skrifts 

läsning.      Ni  är  i  blomman   af  er  ålder, 

i  gunst   hos  konungar  och   furstar;   men 

allt   skall    en    gång    öfvergifva  Er.     Då 
skall  Ni  erkänna,  att   mer  vishet,  tröst, 

sanning  och   förnöjelse  är  att  finna  i  en 
stilla,  Gudi   helgad   lefuad  och   i  läsning 

af  Hans  ord,    än    i    alla    hof  ocli   i  fur- 

stars alla  gunstbetygelser».    —    Af   riks- 
kansleren  anlades  här  äfven  såpbruk  och 

oljeslageri   m.  m.,   båda   nedlagda.    Egen- 
domen   och    grefskaptt    ärfdes  af  äldsta 

sonen,  riksmarskalken  Johan  Oxenstjerna, 
som  lät  år   1656  författa  charta  deröfver. 

Ar  1680  reducerades  grefskapet  med  der- 
uti    belägna    Wärnanäs    egendom;     men 

grefve  C.   G.   Oxenstjerna  fick  likväl  ge- 
nom  kongl.    brefven    den   25  Jan.   1682 

och   deu  8  Maj    1685    tillstånd   att   mot 
andra   hemman    i    Södra    Möre    tillbyta 

sig   Wärnanäs,    hvarpå   kon.   Carl  XI   ut- 
färdade  bytesbref,  som    stadfästades  den 

30   Oktober    1777    af    kon.   Gustaf  III. 

Grefve   Oxenstjernas  eukegrefvinna   Hed. 
Ebba  de  la  Gardie  sålde  egendomen   år 

1690  till  riksrådet  grefve  G.   Ad.  de  la 
Gardie    och    dess    fru,    grefvinnan    Elis. 

Oxenstjerna  till  Croneborg,    efter  hvilka 

den    i    arf    tillföll    brorsouen,    general- 
major grefve  Axel    Gabriel  Oxenstjerna, 

som  deraf  var    innehafvare  ännu   1737; 

godset  ärfdes  af  systerdottern,  grefvinnan 
Dohna   Soop,  som   sålde  det   d.  14  Mars 

1771   till   hofmarskalken     baron    Gyllen- 
krook.    Sedermera  har  Wärnanäs  genom 

köp    tillhört     bankokommissarieu    Eger- 

ström,  som    gjorde    betydliga    förbättrin- 
gar, gräfde   kanaler,    anlade   skeppsvarf. 
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tegelbruk,  m.  ni.;  vidare,  handelshuset  Has- 

selgren  och  Björkman  i  Stockholm,  öfver- 
jägraästare  Bäck,  hofkamrer  Christjerniu 
samt  1789  major  C.  Mannerskaiitz,  som 

lät  1791  uppföra  nuvarande  hufvudbvgg- 
uad.  ehuru  3('  år  förut  ny  sätenbygirnad 
blifvit  upptörd  af  ijrefvinnan  Soop  nära  vid 

sjön  eller  det  s.  k.  näset,  der  älven  riks- 
kanslerens byiiijnad  var  belägen  och  ännu, 

men  alldeles  förfallen,  qvarstår.;  äfven 

uppfördes  af  honom  en  ny,  stor  tegel- 

ugn, den  ansenliga  ladugården,  spann- 
målsmagazin  m.  ni.  Al  honom  bildades 

en  samling  taflur  af  flera  utmärkta  mä- 
?tare:,  ett  stort  lusthus  i  chinesisk  smak 

uppfördes  i  parken,  hvarigenom  en  å, 
med  flera  präktiga  broar  slingrar  sig; 

bland  parkens  prydnader  utmärker  sig 
isynnerhet  ott  monument  i  autik  stil, 

upprest  till  minne  af  majorens  första 
frn.  Chr  Lindemaii.  I  förutnämnda  lust- 

hus intog  drottuiug  Eugenia  Bernhardina 

Desideria  frukost  vid  sitt  vistande  här- 

städes  öfver  uatten  den  12  Sept.  1827. 

Nuvarande  egaren  är  major  Manuerskantz' 
son,  kapten  Carl  Axel  ̂ lanuerskantz, 
gift  med  en  fröken  Anckarsvärd;  ätten 
härstammar  frän  komminister  Johannes 

M.igni  i   Källerö   af  Jönköpings   län. 

Under  Wärnanäs,  eller  efter  jorde- 
bokeu  Wäruaby  J»l  3,  lyda  Jtl  i,  9  mtl 

ladugård  och  JU  1,  2.  *4— 16,  12  mtl frälse  och  rå  och  rör  i  Wäruaby  samt 

3' g  mtl  frälse  i  andra  hemman;  härtill 
höra  vidare  egen  hamn  och  lastageplats. 

skeppsvarf,  med  några  oeh  trettio  arbe- 
tare, ett  säpbruk,  rajölqvarn,  tegelbruk, 

m.  m.,  alltsammans  taxeradt  till  639,000 

rdr  riDt.  Af  ädlare  fruktslag  som  växa 
i  Wärnanäs  berömda  trädgård,  är  en 

sort,  känd  under  namnet  »Prinsäpple». 
Ett  grundförbättringsarbete,  verkstäldt 

QDder  loppet  af  året  1863,  bestående 
uti  en  afloppsgraf  af  13,320  fots  längd 

med  ett  medeldjup  af  6  fot  och  rae- 
delbredd  af  16  fot,  hvarigenom  200 
lunul.  vatteiidränkta  marker  blifvit  fullt 

odlingsbara,  är  äfven  förtjent  af  att  om- 
nämnas. 

Wärnlauda  eller  WoAerlanda,  by 

uti  Nöbbeled  socken,  Konga  härad  och 

Kronobergs  län,  omkring  2',.^  mil  frän 

Wexiö;  2'/4  frälse,  2\g  skatte,  '/^  krono; 
här  ligger  äfven  gården  Wärnlanda,  al 

2  mantal  frälse-säteri,   derinvid    Bländas 

ättehög  utvisas,  och  förtäljes,  att  hon 
skall  hafva  bott  här  efter  sin  seger  öfver 
Dauskarne,  då  hon  erhållit  gården  såsom 

belöning.  —  Säteriet  tillhörde  år  1770 

öfverste-löjtn  Ehrenborgs  euka,  år  1828 
öfversten  W.  Silfversparre,  1865  hr  Fr. 

Hasselqvist  i  Kalmar.  Godset,  omfat- 

tande utom  säteriet  l^X  mtl  frälse,  l^g 
skatte,  var  år  1763  taxeradt  till  81,500 
rdr  rmt 

Wärnsta,  ett  frälse-säteri  uti  Lill- 

kyrka  socken  af  Trögds  härad  och  Upp- 

sala län.  l'\,  mil  från  Enköping,  af  2 
mtl,  med  en  egorymd,  enligt  karta  af  år 

1858,  af  1,520  'qvadratref.  deraf  744 åker,  405  skogsmark ;  se  vidare  änder 
art.  Tjillkyrka  socken. 

Wärnäs,  ett  berustadt  säteri  uti 

Wärna  socken,  Bankekinds  härad  och 

Linköpings  län,  beläget  vid  Ofversjön, 

omkring  2'..,  mil  från  Linköping,  består 
al  1'/,  mtl.  Wärnäs  egdes  år  1625  af 
Carl  Knutsson  Hjort,  sedermera  i  samma 
århundrade  af  kapten  Johan  Allongren, 

dennes  svåger,  ryttniästaren  C.  P.  Ström- 
felt,  som  skref  sig  till  Laudsjö,  Wärnäs 

m.fl.;  såsom  egare  i  följande  seklet  nämnas 

öfverste-löjtn.  Hägerflycht  1726,  major 

Gripenwaldt,  kammarrådet  J.  Steuch,  rytt- 
mästarc  Ulfsparre  och  en  Cavallin;  från 

1818,  och  ännu  på  1850-talet  tillhörde 

gården,  med  ̂ /^  mtl  skatte  underlydande 
D.  J.  Moll  samt  slutligen  1863  fabrikör 

Ganuitz  i  Linköping;  dess  taxeringsvärde 

är  58,000  rdr  rmt.  Rörande  underly- 

dande kan  upplysas,  att  Wittvassa,  */, 
mtl,  hörde  år  1686  under  Herrsäter; 

Kyrkobyu,  '  .^  mtl,  var  omkring  1662 
doneradt  till  Gustaf  Bonde,  men  redu- 
cerades. 

Wä,rnäs,  Öfra  och  Nedra,  tvänne 

skattehemman  i  Ny  socken  af  Elfdals 
härad  och  Carlstads  län,  af  ett  hälft 

mantal  h vartdera  i  9  brukningsdelar;  vid 

förstnämnda  finnas  qvarn  och  häradets 

tingshus. 

Wärpinge,  sätesgård  i  Skåne,  nu- 
mera kallad  Trolleberg,  till  hvilken  art. 

hänvisas ;  här  må  dock  tilläggas,  att 

gården  under  sitt  äldsta  namn,  Wär- 
pinge,  skall  tillhört  Erik  Dahlberg  (se 
Afzelii  sagohäfder,  IX  baud.,  sid.  204), 
som  ämnade  efter  kon.  Carl  Gustafs  död 

och  fredens  afslutande  bosätta  sig  här, 

men  gården  indrogs  al  riksförmyndarne. 
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Under  det  den  var  i  Dahlbergs  ego,  öf- 
verföllo  siiappbaiiarue  här  hans  tjeuare 
ocli  bortförde  haus  boting,  deriblaiid 
36  sköna  hästar.  Vid  Skånes  afträ- 

dande  till  Sverige,  behnnes  dock  \N  är- 
pinge  i  Otto  Totts  arfvingars  ego,  och 
liafva  dessa  troligen  sålt  godset  till  biskop 
Peder  Winstrup;  det  tillhörde  i  medlet  af 

1700-talet  en  af  biskopens  ättlingar,  hr 
voi.  Böhuen,  hvilken  genom  vårdslös 

hnshållning  och  yppig  lefnad  sä  fördju- 
pade sig  i  skuld  hos  Fredrik  TroUe,  gift 

med  Brita  Ramel,  att  han  måste  lemna 
honom  godset  i  betalning  för  en  fordran 
af  40,000  daler  s:rat,  fastän  godset  efter 
1780  års  tids  gårdsköp  värderades  till 

3  t:r  guld.  Hr  Trolle  måste  dock  se- 
dermera utbetala  en  med  köpeskillingen 

lika  stor  summa  för  fordringar,  som 

höglofliga  kammar-revisionen  gjorde  på 
denna  fastighet,  och  hvilka  då  ej  kunde 
vederläggas  i  brist  af  de  handlingar, 
som  kunde  sådant  bevisa,  men  hvilka 

voro  genom  tidens  omskiften  från  går- 
den förkomna.  Detta  visar  nödvändig- 

heten, att  hafva  kännedora  af  gårdars 

handlingar,  hvilka  väl  mångenstädes  till- 
räckligen  finnas,  men  ligga  nedgrafna  i 
okunnighet  och  glömska.  Traditionen 
förmäler,  att  vid  en  bal  hos  nämnda 

von  Böhnen  på  Wärpinge,  då  Trolle 

berömde  isynnerhet  musiken,  skall  svå- 
gern, Malte  Ramel,  frågat,  om  han  hörde, 

huru  violerna  sade:  »Wärpinge  går  bort, 
Wärpinge  går  bort»,  ord,  betecknande 
för  dåvarande  inskränkta  lefnadssätt,  då 
ett  julkalas  kunde  komma  de  rikaste 

bland  de  skånska  herrskaperna  att  för- 
utspå en  så  rik  herres  ruin. 

Wärsta,  egendom  uti  Spånga  socken 
af  Sollentuna  härad  och  Stockholms  län, 
iVo  mil  från  hufvudstadeu,  nära  kyrka 
och  allmän  väg,  består  af  1  mtl  Wärsta 

och  '/^  Kälfvesta,  båda  af  skatte-natur, 
med  300  tids  areal,  skog  till  afsalu, 

väder-  och  vattenqvaru  samt  såg.  Man- 
gårdsbyggnaden, af  timmer  och  2  vånin- 

gar hög,  har  trefligt  läge  invid  det  för- 
biflytande vattendraget. 

Wärsta,  ett  mtl  frälse  uti  Häggeby 

■  socken  af  Håbo  härad  och  Uppsala  län, 
2  mil  söder  från  Uppsala,  lyder  jemte 

andra  3*/^  mtl  under  Nyborg,  till  hvil- 
ken art.  hänvisas.  På  1760-talet  skref 

sig  hofmarskalken   Carl  Posse,    gift  med 
VII. 

en  fröken  Falkenberg  af  Bålby,  blaud 
andra  gårdar  äfven  till   Wärsta. 

Wärsta,  Wärtista,  ett  gods  i  Wiby 
socken  af  Grimstens  härad  och  Örebro 

län,  beläget  nära  Skarbysjön  i  Nerikes 
vackraste  och  bördigaste  trakt,  3  mil 

från  Örebro,  2'/.,  mil  från  Askersund 
och  •*  ,,  mil  från  Wredstorps  jernvägs- 
station.  Godset  består  af  3  mtl  frälse- 

säteri och  1  mtl  frälse  Wäi-sta,  sedan 
1860  med  kamraarkollegii  tillstånd  äfven 
kalladt  Wärnsta  och  omfattande,  enligt 
karta  af  år  1843,  108  tid  åker,  197  tid 

äng,  98'/M  tid  utmark,  6'^,  tid  vägar, 
irapedimenter  m.  m.  .\kerjorden  bestar 
af  stenfri,  lerblandad  klappermylla,  starkt 
blandad  med  orstenskalk  och  skiflfer; 

ängen  och  en  del  af  utmarken  har  sid- 
ländt,  men  för  odlingar  passande  läge, 
så  mycket  hellre,  som  man  nu  företagit 
sänkning  af  Skarbysjön.  Äbyggnaderna 
äro  i  godt  stånd;  hufvudbyggnaden,  ett 
större  tvåvåningshus  under  skiffertak,  är 

omgifven  af  trädgård  med  vackra  anlägg- 
ningar. Från  häradets  allmänning  er- 

hålles  årligen,  efter  utsyning,  så  väl  tim- 
mer som  ved.  De  årliga  utskylderna 

stiga  till  omkring  56  rdr,  1  ///  smör, 
13  t:r  säd.  Under  godset  lyda  3  mtl 

ströhemman  af  frälse-natur  inom  Wiby 
socken.  Taxeringsvärdet  för  alltsammans 

uppgår  till  100,000  rdr.  —  Wärsta  ut- 
gjorde en  bondby  till  år  1624,  då  hem- 
manen utbyttes  från  kronan  af  Melchior 

Falkenberg,  från  hvilken  det  nybildade 

godset  såldes  1736  till  general-majoren 
G.  Leijonhufvud,  död  här  1794.  På  sed- 
uare  tider  har  det  tillhört  hr  C.  af  Geijer- 
stam,  H.  Zidén  på  1820-talet,  då  der- 
under  afhystes  frälsehemmanet  Wärsta, 
hvilket  friherrinnan  Ebba  T.  Sparre  skall 

bekommit  ä  sin  moders  vägnar  i  veder- 
lag för  annat  gods.  Har  sedermera  till- 

hört J.  J.  Hagström,  Severin  Wigert  år 
1857  och  slutligen    major  H.  Meurling. 

Wärsås,  Wersås,  annex-socken  till 
Warola  pastorat,  är  belägen  uti  Kåkinds 

härad  af  Skaraborgs  län,  1  V'.,  mil  o.  s.  o. 
från  Sköfde;  arealen,  10,460  tid  fast 

mark,  är  fördelad  på  25'..^  mtl,  hvaraf 

lö^J^  skatte,  2\-l  krono,  7  frälse.  — 
Socknen,  med  jemn  mark,  bättre  och 
sämre  åkerlera  till  jordmån,  nödig  skog, 
beboddes  1864  af  något  öfver  1,240 

inbyggare.     Taxeringsvärdet    var  samma 
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år  1,068,900  rdr  rmt. —  Kyrkan  ligger 
-/.  mil  från  moderkyrkan;  dess  trigono- 
metriskt  bestämda  läge  är  bS^,  21'  8" 
lat.  och  4"  O'  7"  loiig.  från  Stoekbolms 
observatorium.  Sedan  år  1863  finnes 

här  ett  räddningshem  för  vanvårdade 

flickor.  —  Betydligaste  gården  är  frälse- 
sateriet  Djurström,  deruäst  benistade  sä- 

teriet Ksshjönitorp,  med  underlydande 

"^/^  intl;  —  Brunstorp  Vesterg.,  3  mtl 
säteri,  vid  Tidan,  tillhör  egaren  af  Näs. 

—  V,  mtl  Ålockaretorji  och  '/^  mtl 
Gudmundtorp  utgöra  komministerns  bo- 

ställe; —  1  mtl  Briimstor])  är  majors- 
boställe. —  Byar  äro  l^jnrsättra,  Tåsta- 

ryd,  Kifveiuibben.  Wärsås  (1  skatte,  1 
storn,  pastor?  tilldelningsliemman,  1  frälse) 

Thorbjörntorp  (Jorrbjörntorp)  och  Svä- 
naslogen.   —  Adress:   Sköfde. 

Wärö  med  Stråvalla,  ett  regalt  pa- 
storat af  (löteliorgs  stift,  6  mil  från  stifts- 

staden, med  88V4^  "^^1  ̂ ^^  3,550  in- 
byggare. —  Pastoratet,  i  vester  begrän- 

-sadt  af  hafvet,  i  söder  af  Wiskafloden, 

i  nordvest  af  Lyfteå,  för  öfrigt  af  sock- 
narna Frillesås,  Idala  och  Weddige,  in- 
tager en  längd  af  något  öfver  1  mil. 

Större  delen  är  sidländ ;  det  hela  har 
brist  på  skog.  Till  berg  af  större  höjd 
räknas  Bäras  och  Stråvalla;  det  sednare, 

med  vidsträckt  utsigt,  begagnas  till  sjö- 
märke. —  Wärö,  modersocken,  är  be- 

lägen uti  Wiske  härad  af  Fjäre  fögderi 
och  Halmstads  län,  2  mil  från  ̂ Varberg, 

omfattar  13,145  tid  eller  73,612  qva- 
dratref  och  0,fX)2  qvadratmil  vatten,  för- 

delade på  20[l  mtl  skatte,  l^  krono, 

44^  .^^  frälse,  tillsammans  72j^i;  mtl  (73J|). 
Marken  är  till  större  delen  jemn;  men 
de  hemman,  som  ligga  vid  Saltsjön,  ha 
bergig  utmark,  llådande  jordmånen  är 

sandblandad  mulljord.  Tillgång  på  torf- 
mossar  ersätter  i  någon  mån  bristen  på 
skog.  Socknen  beboddes  år  1805  af 
1,585  och  1865  af  3,090  inbyggare, 
som  lefva  af  åkerbruk,  med  spanad, 

räfnad,  sjöfart  och  saltsjöfiske  till  binä- 
ringar. All  fast  egendom  är  taxerad  till 

1,112,50")  rdr  rmt.  —  Åtskilliga  härled-  I 
ningar  till  socknens  namn,  som  fordom  > 
kallats  Wära,  Wore,  Wäroe  och  Wäre,  i 

har  man  uppfunnit,  förutom  gängse  tra-  j 
ditioner,  af  hvilka  en  förmäler,  alt  Wärö- 
boerna  fordom  gingo  till  Weddige  kyrka, 
iirarefter    ännu     en     mellan     ̂ Värö    ocli 

AAeddige  befintlig  bro  öfver  ett  träsk 
kallas  Wärö  kyrkobro.  Omsider  ledsnade 
Wäröboerna  vid  en  så  lång  kyrkoväg 
och  sade:  »vi  vil  heldre  vare  hiemme 

end  gaa  saa  lång  vej  till  kirkan»;  hvar- 
efter  de  uppbyggde  sin  egen  kyrka  och 
kallade  henne  Wäre.  Uti  en  gammal 

anteckning  i  pastorsarchivet  härledes  nam- 
net fråu  ordet  vara  (tueri),  vare  (castel- 

lum),  och  det  af  den  orsak,  att  sA  väl  i 
trakten  uppresta  bautastenar  som  andra 

fornlemningar  bekräfta  sägnerna  om  ford- 
na  betydliga  strider,  hvilka  blifvit  utkäm- 

pade inom  socknens  område.  Foruleni- 
ningar  af  bautastenar  på  Eckerslund  (se 
den  art.)  nära  Wärö  bro  och  folksägner 
göra  del  ej  osannolikt,  att  här  är  stället, 

der  kung  Frode  blef  begrafven;  åtskil- 
liga fynd  af  hamrar,  flintknifvar  ha 

gjorts  på  ett  par  ställen.  —  Kyrkan,  for- 
dom helgad  S:t  Johannes  Döparen,  är, 

sedan  hon  1768  och  1776  blifvit  utvid- 

gad, 53  alnar  lång  och  13  bred.  — 
Pastorsbostället,  1  mtl,  fordora  beläget 

närmare  kyrkan  och  bäcken,  har  2  gån- 
ger nedbrunnit,  hvarefter  det  flyttades 

öfver  bäcken  till  ett  ställe,  kalladt  Uvarn- 
åker.  Första  kända  pastor  är  hr  Sven, 
1505;  af  öfriga  må  nämnas  Simon  Hög, 
t  1645,  Jonas  Gothenius,  som  erhöll 
konsistorii  fullmakt  till  detta  hittills  va- 

rande konsistoriela  pastorat,  medan  hof- 
predikanten  Johan  Jöransson  Warberg 
utverkade  sig  dertill  kongl.  fullmakt  och 

erhöll  för  sin  färdighet  uti  danska  språ- 
ket några  medhållare  uti  Wärö;  men 

sedan  Jöransson  förgripit  sig  mot  Gothe- 
nius, blef  han  sin  rätt  förlustig,  och 

Gothenius  erhöll  kongl.  fullmakt  derpå, 

dal.  Halmstad  den  13  Ang.  1673;  i  den- 
samma förklaras  pastoratet  för  försam- 
lingens visade  ostadighet  i  kyrkoherde- 

valet och  andra  grofva  förgripelser  för 
regalt.  Då  Gothenius  derpå  följande 

söndag  hade  börjat  gudstjensten,  lät  Jö- 
ransson släpa  honom  från  altaret  ut  ge- 

nom en  mindre  dörr,  dervid  folket  ropade 
åt  Gothenius,  som  var  lång:  »buga  dig, 

herr  Jon»;  Jöransson  fördes  då  till  War- 
bergs  fästning,  der  han  dog,  och  guds- 

tjensten inställdes  för  Wäröboerna  under 
hela  tiden  ransakning  hölls  om  detta 

grofva  brottmål.  —  Wärö  och  Stråvalla 
hafva  hittills  (år  1862)  utgjort  ett  skol- 

distrikt; men  förslag  till  2:ne  är  nu  gjordt 
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—  Byar  äro  Backa  med  häradets  tings- 

ställe; —  Bua  med  lotsplats;  —  •'Skäll- 
åkra;  —  Lingome;  —  Kalls  torp;  i  denna 
by,  som  har  namn  af  den  mängd  käll- 

språng här  finnas,  är  1  mtl  kronofogde- 
och  I  mtl  häradsskrifvare-boställe;  — 

Norvära;  —  Bifikopshagen;  —  Wendelsö, 
en  ö;  —  Färjestaden,  '/^  mil,  vid  tull- 

bron, nära   VViskafloden. 

Wäsby,  fögderi  af  Westmanlands 
län,  omfattar  länets  sydöstligaste  del, 

nämligen  hela  Ytter- Tjurbo  härad,  Fröst- 
hiilt,  Simtuna,  Altuna  och  Sevalla  sock- 

nar af  Simtuna  samt  Thorstuna  härader 

med  undantag  af  de  dithörande  delarne 
af  Vester-I^öfsta  och  Huddungc  socknar. 
Antalet  inbyggare  på  hvarje  qvadratmil 
år  1848  vaV  1,963:  år  1864  beboddes 
fögderiet  af  10,895  personer,  fördelade 
på  2,832  matlag.  Hemmantalet  utgör 

488*^,  hvaraf  325% «  skatte,  49  Vg* 
krono  och  114'/n  frälse.  Ett  helt  mtl 
taxeras  i   medeltal    till    14,057   rdr  rmt. 

—  Detta  fögderi  är  ett  af  de  bördigaste 
i  länet;  åkerbruket  räknas  för  nästan 
uteslutande  hufvudnärinir  och  lemnar  icke 

>å  litet  till  afsalu.  Skog  saknas  nästan 

alldeles  i  sydvestra  delen.  —  Såsom  sär- 
skildt  anmärkningsvärdt  vilja  vi  tillägga, 
att,  enligt  otFiciel  uppgift  under  perioden 
1855 — 60,  inom  detta  fögderi  funnits 
hvarken  något  rainuterings- eller  utskänk- 
ningsställe. 

Wäsby  med  Wiken  och  Höganäs 
bruksförsamling,  ett  regalt  pastorat  af 
2:dra  klassen,  under  Luggude  kontrakt 
och  Lunds  stift,  med  43jg  mantal  och 
4,090  invånare,  beläget  vid  hafvet,  2 

rail  n.  D.  v.  från  Helsingborg.  —  Wäsby, 
modersocken  i  Luggude  härad  af  Malmö- 

hus län,  omfattar  11,132  tid,  fördelade 

på  41  j^  mtl,  deraf  34'/,,  skatte,  476 
krono  och  3V4S  frälse.  Folkmängden 
titgör  3,160  personer,  af  hvilka  1,500 
äro  fria  från  mantalspenningar.  Marken 
är  jeran  med  en  jordmån  af  lera  och 

sandmylla  och  föga  skog.  Ar  1818  ut- 
gjorde den  odlade  jorden  1,330  tunnl. 

Taxeringsvärdet  är  2,185,500  rdr  rmt. 
Socknen,  såsom  hörande  till  Kullatrak- 

ten, har  flera  farkoster,  hvarmed  sjöfart 
idkas.  Här  märkas  Höganäs  stenkols- 
grufvor,  deraf  en  är  kallad  Gustaf  Adolf, 

och  hvars  afkastning  begagnas  med  för- 
del på  denna  skoglösa  ort,  både  i  spislar 

och  kakelugnar.  —  Byar  äro  Wäsby, 
llnlta,  Ingebtrdde,  Ornaknrr  m.  fl.;  — 
vid  några  finnas  väderqvarnar.  —  Adr.: 
Höganäs. 

Wäsby,  en  f.  d.  kungsgård  i  Sala 
landsförsamling  af  Ofver-Tjurbo  härad, 
Westcrås  län,  efter  hvilken  det  fordna 

Wäsby  län  och  nuvarande  Wäsby  fög- 
deri erhållit  namn,  är  belägen  strax 

nordvest  om  staden  Snla  och  i  Salbergs 
fögderi.  Gården,  som  omtalas  redan  på 
1200-talet,  hade  fordom  ansenligt  jord- 

område, hvilket  till  en  god  del  blifvit 
lagdt  till  Sala  stad,  älvensom  en  inängd 
underlydande  gårdar,  hvilka  numera  äro 

skingrade,  så  att  endast  '/,  mtl  åter- 
står, utgörande  boställe  för  bergshaupt- 

mannen.  Konung  Ciustaf  I,  som  ofta 

vistades  här,  uppförde  det  gamla  kungs- 
huset, som  nedrefs  1717;  Carl  IX' och 

Gustaf  den  Slore  ämnade  här  uppbygga 
ett  säte  för  det  kongl.  bergsamtet  och 
myntet;  men  man  hann  aldrig  länijre 
än  till  grundmurarna.  Vid  Oster-Sala 
finnes  ännu  en  skogsdunge,  bestående  af 
gamla  vackra  tallar  på  en  jemn,  högland 
plan,  hvilken  allt  sedan  den  tiden  varit 
skonad  från  hygge  och  bär  ännu  i  dag 
namn  af  Gustaf  Adolfs  lund,  af  den 
anledning,  som  traditionen  förmäler,  att 
konungen  ofta  promenerat  der  med  F.bba 
Brahe. 

Wäsby,  egendom  i  By  socken,  Näs 

härad  och  Carlstads  län,  belägen  2'^ 
rail  från  Åmål,  ̂ l.^  mil  frän  kyrkan,  '/, 
rail  från  stora  landsvägen,  '^  mil  från 
lastageplats  vid  Byelfven,  ̂   ™'''  ̂ ^^^ 
Seffle  kanal,  utgöres  nu  raer  af  endast 

1  mtl  Wöshy  och  '/.,  Gjellsbyn,  båda  af 
skattenatur,  sedan  underofTicers-bostället, 

V'3  ratl  Smörgrafven,  och  fordna  kom- 
minister-bostället, '  ,,  mantal  Kroktåna, 

hvilka  varit  torp  under  Wäsby,  vid  till- 
tagande odling  och  folktillökning  blif- 

vit skattlagda  och  frånskilda  hufvndgår- 
den,  som  derigenom  blifvit  en  af  de 
mindre  i  trakten,  men  i  följd  deraf  en 
af  de  mest  beskattade  i  Wärmland.  — 
Ärliga  utsädet  uppgafs  1857  till  14  t:r 
råg,  60  t:r  hafra,  2  t:r  hvete,  25  t:r 
potates.  3  t:r  ärter  och  vicker,  i  bördig 
jordmån,  bestående  af  ffod  svartmylla  pä 
lerbotten;  gården,  hvartill  hör  nödig  skog 
och  godt  fiske  i  Wenern,  taxeras  till 
26,000    rdr  rmt.     Ehuru     Wäsbv    torde 
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vara  ett  bland  de  äldsta  hemmauen  i  pro- 
vinsen, är  ingen  egare  käud  före  fänrik 

Robert  Mofatt,  som  år  16-49  ville  göra 
det  till  säteri.  Af  dess  öfriga  egare  raå 

endast  nämnas  i  början  på  detta  århun- 
drade kapten  C.  Löweuhjelm  och  gross- 

handl.  Proschwitz,  båda  boende  på  grann- 
gården Sjögerås;  af  den  sistnämnde  såldes 

Wäsby  till  vågmästaren  vid  Lakas  lastage- 
plats,  hr  Lemon,  som  sålde  egendomen 
1845  till  f.  d.  majoren  J.  von  Axelson 
pä  Mässvik ;  från  honom  köptes  den  år 
1851  af  vice  kommissiouslandtmätareu 

L.  E.  Ekelund;  år  1858  egdes  Wäsby 

med  3  mantal  underlydande  af  geueral- 
löjtnant  C.  G.  Löwenhjelra,  innehafvare 
af  Långs  fideikommiss;  år  1863  voro 
Carl  och  Salomon  Jonsson  ä  Norra  Ed 

egare. 
Wäsby  (i  1795  och  1815  års,  Wässby 

i  1694  års  jordebok),  ett  ratl  skatte  uti 
Gilberga  socken  och  härad  af  Carlstads 

län,  utgör  med  '  .,  skatte  Taken  en 
egendom,  med  tillräckligt  höbol,  raull)ete 
och  skog,  taxerad  till  45,UU(J  rdr  rmt; 
egare  hr  A.  G.  Börjesson.  Hemmanet 

Westby  —  såsom  det  skrifves  af  Fernow 
—  har  jemte  andra  i  Gilberga  varit 
anslaget  till  kyrkoherdens  underhåll,  på 
den  tid  han  tillika  var  kanik  eller  vice 

biskop  öfver  Wärmland;  det  köptes  den 
22  Nov.  1711  till  skatte  af  Johan 
Finderus. 

Wäsby,  ett  frälse-säteri  af  2  mantal 
uti  Hammarby  socken  af  Wallentuna 
härad  och  Stockholms  län,  omkring  3 
mil  från  hufvudstaden,  är  vackert  beläget 
mellan  lundar,  bebygdt  med  stenhus, 

omgifvet  af  en  stor  trädgård.  Det  före- 
kommer från  slutet  af  160U-talet  såsom 

tillhörigt  slägten  De  Geer  och  eges  nu 

jemte  1  mtl  Dyfvinge  och  1  mtl  Wik, 
båda  af  frälsenatur,  under  Löfsta  bruk. 
Säteriet  är  ensamt  taxeradt  till  60,000 

rdr  rmt.  Stockholm — -Uppsala  jeruväg 
går  genom  trädgården,  der  3:dje  stations- 

huset  från  Stockholm  är  uppfördt. 

Wäsby,  ett  frälse-säteri  uti  Werradö 
socken  af  Stockholms  län  samt  Wäsby 
fjerding,  har  tillhört  slägterna  Kålamb 

och  Blixenkroiia,  Wattrang  1741,  (ryl- 
lenhöök  1772,  Wretmaii  1825,  sednare 

på  1840-talet  med  1  skatte,  1  frälse 

underlydande  possessionaten  1'.  P.  Fresk; 
säteriet    är   ensamt  taxeradt  till  55,000 

rdr  rmt.  1  samma  socken  är  äfven  be- 

lägen en  gård  Wäsby  på  4  ratl  berustadt 
säteri.  —  A  Wäsby  egor  i  Wermdö  soc- 

ken uppgifves  af  Liljegren  stå  runstenen 
M  638  i  hans  run-urkunder,  med  in- 

skriften: Askil  auk  Sibi  .luk  lifstain 

litu  raisa  staiii  iflir  Antuit  tdH>ur  ein 
in  Vvilaua  at  bouta  öin. 

Wäsby,  by  i  Kräklinge  secken  af 
Hardemo  hiirad  och  Örebro  län;  '/., 
skatte,  2  säteri-rusthåll,  Vo  frälse;  märk- 

lig af  en  runsten  i  en  bro  tvärt  öfver 

landsvägen,  der  han  uppgifves  legat  öf- 
ver 150  år:  har  till  inskrift:  t[)OUatr 

auk  *Lurui  tl)a  litu  kära.  Mruiia  falur 

sill  auk  .  .  motl)ur  sin  lllmu.  —  Skatte- 
rättigheten till  Jfi  2  är  köpt  af  C.  G. 

vou  Diibeii  den  5  Maj  1783  för  168 
rdr  30  öre  s:mt,  till  Jtf  3  af  lagman 
Lagerholm  år  1801  för  105  rdr  40 
öre  silfvermynt.  Berustade  säteriet  har 

tillhört  slägterna  Lagerhjelm  och  Liljen- 
crantz. 

Wäsby,  egendom  i  Horns  socken  af 
Kinda  härad  och  Linköpings  län,  3  mil 

från  Wimmerby,  består  af  1  ratl  frälse- 
säteri Wäsby,  utjorden  Löusbo  och  10 

torp.  Mangårdsbyggnaden,  med  vacker 

trädgård,  är  belägen  '/,  mil  från  soc- 
kenkyrkan, qvarn  och  Kinda  båtled. 

Wäsby,  som  fordom  utgjort  ett  större 

gods,  beboddes  på  1580-talet  af  befall- 
niugsmanneu  öfver  Kind  och  Ydre  Per 
Staffanson,  köptes  1632  från  kronan  af 
dåvarande  landshöfding  Gustaf  Oxen- 

stjerna  och  hade  1638  under  sig  Ib^/^ 
hemman;  heter  år  1683  Arvid  Eketräs 

säteri,  men  synes  genom  gifte  med  Gu- 
stava Oxenstjerna  kommit  till  Hornsbergs 

egare,  öfverstathållaren  Christoffer  Gyl- 
lenstjerna  af  Ulaborg,  grefve  till  Eriks- 

berg, som  innehade  det  1687  såsom 
krono  med  säterifrihet;  egdes  sedermera, 
enligt  Tham,  af  fru  grefvinnan  M.  G. 

Gyllenstjerua  (månne  förutnämnda  Chri- 
stoffer Gyllenstjernas  dotter,  Maria  Gu- 
stava, som  räknas  bland  Sveriges  lärda 

fruntimmer  och  som  öfversatt  på  svenska 
Flavii  Josephi  Judiska  historia).  11  on  var 
gift  med  presidenten,  frih.  Carl  Bonde, 

hvilken  bland  andra  gårdar  äfven  skrif- 
vit  sig  lill  Wäsby,  dercfter  ännu  under 
Hornsberg,  af  Gripenhjelmar,  sedermera 
af  L.  M.  (?)  Drake,  ra:ilna  Drangel  m.  fl. 

1825,  då  derunder  lydde   '/o  frälse  Bru- 
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nebo,  kapten  Draiigel  1852,  hans  sterh- 
hus  1864.  Wäsby,  med  30  t:rs  utsHfle 

utom  rotfrukter,  vidsträckt  skog,  taxera- 
rades  1863  till  100,000  rdr  rmt;  under- 

lydande skatteäug  taxerades  till  5,000 
rdr  rmt. 

Wäsby,  tre  intl  trälse-säteri  i  Thors- 
hälla  landsrörsaniliiig,  Vester-Rckarnes 
härad  af  Nyköpings  län,  invid  stranden 
af  den  frän  Miilarljärdcn  Blacken  mot 

söder  inskjutande  Wäsbyviken,  ̂ ,\  mil 
från  Thorshälla.  Säteriet  egdes  under 

1600-talet  och  ända  till  1746  af  slägten 

Gyllenankar;  inköptes  af  upptäckaren  af 
saramangaddningen  vid  1756  iirs  riksdag, 

löjtn.  D.  von  Schedwin,  till  fideikommiss 
för  de  100,000  dalor  kopparmynt  lian, 

förutom  1,000  daler  silfvermynt,  erhål- 
lit af  staten,  men  såldes  af  honom  på 

1760-talet,  hvaremot  (iällared  inköptes 

såsom  vederlag.  Wäsby  har  äfven  till- 
hört slägten  Örnsköld  ra.  fl.  Egare  år 

1863  var  kongl.  sekreter.  iV.  C  Ny- 

bohm,  då  det  med  underlydande  l''j, 
Mälby   var  taxeradt   till   21.800   nlr. 

Wäsby,  Stora  och  Lilla,  tvii  frälse- 
säterier uti  Almunge  socken  af^Särding- 

hundra  härad  och  Stockholms  län,  om- 

kring 3V,  mil  från  Uppsala,  af  2  mtl 
h vartdera.  Pä  1600-talet  skola  båda 

gärdarne  haft  gemensam  egare  utafsläg- 
terna  Bagge,  Bure  och  Gran;  men  i  bör- 

jan af  1700-talet  förekommer  Lilla  Wäs- 
by, hvilket  är  l)eläget  nära  kyrkan,  så- 
som tillhörigt  von  Wallden,  sedan  Wills- 

dorf,  trän  år  1740  Backmansson  (adlad 

Nordencrantz),  från  1744  De  Geer,  Jen- 
nings,  från  1761  Lilljesvärd,  från  1825 
och  ännu  1861  f.  d.  kapten  C.  F.  Lill 

jesvärd.  Stora  Wäsby,  längre  i  norr,  ̂  

mil  från  kyrkan,  har  i  början  på  1700- 
talet  tillhört  slägten  Wattrang,  ännu  1825, 

lydde  1849—1863  med  3' „  mtl  under 
Sandemars  fideikommiss.  På  1670-talet 

fanns  här  särskild  kyrka.  Till  Wäsby 

skref  sig  Olof  Eriksson  af  Tomptasläg- 
ten,  gift  med  Anna  Carlsdotter  (Måne- 

sköld). En  hennes  brorsons  dotter,  Ce- 
cilia, var  gift  med  sin  syssling,  löjtnant 

Björn  Philip  till  I  ddenäs,  som  i  samma 
århundrade  befiunes  äfven  ha  gemensam 

egare  med  Lilla  W'äsby.  Stora  Wäsby, 
som  1818  uppgafs  ega  22  t:rs  utsäde, 
c:a  150  lass  höbergniug,  förträfilig  skog, 

vackert    raanhus    af  trä,   obetydlig  träd- 

går"a,  taxerades  1863  till  60,0U0  rdr; 
underlydande  voro  -  ,  skatte,  2'/.j  frälse. 
Lilla  \Väsby,  som  1818  egde  25  t:rs 
utsäde,  cirka  100  lass  hö,  god  skog, 

stort,  men  förfallet  manshus,  ol)etydlig 
trädgård,  taxerades  år  1863  till  35,000 
rdr  rmt. 

Wäsby,  Stora  och  Lilla,  l)y;ir  i  Fogdö 
socken,  Åkers  härad  af  Nyköpings  län ; 

1'/.,  frälse,  lydande  under  Hesselbyholm ; 
här  står  runstenen  JW  961  i  Liljegrens 
run-urkunder. 

Wäse.  Härad  af  (3ster-Sysslets  fög- 
deri och  Carlstads  län,  beläget  vester 

om  Olme  härad,  mellan  Nyeds  härad  i 
norr  och  Wenern  i  söder,  omfattar  3 

socknar:  Wäse,  Foyelvik  (tax'ringsvärdet 

994,386  rdr)  och  Alhter  (26^  ._,4  mtl, 

taxerade  till  1,431,500  rdr),  med  103',  .^^ 
mtl,  på  en  vta  af  88,822  tid,  deräf 

22,071  lid  odlad  jord,  2,756  tid  na- 

turlig äng;  dessutom  upptagas  0,:.'7o  qva- 
dratmil  af  vatten.  Ett  helt  mtl  var  är 

1863  i  medeltal  taxeradt  till  53,777  rdr. 

Häradet  har  en  ganska  <!iyg  fattigafgift, 

pr  invånare  beräknad  till  1  rdr  31  öre; 
endast  2  härader,  Kils  och  Philipstads, 

ha  en  ännu  större.  I  afseende  på  folk- 

mängden, som  uppgår  till  9,195  inbyg- 
gare, är  häradet  det  ll:te.  Dess  egent- 

liga namn  är  Wes-härad,  af  gården  We, 
och  skrefs  i  äldsta  tider  Wesharid;  det 

anses  af  gamle  Feruow  vara  det  Åsar, 

soin  i  Vestgötalagen  uppräknas  bland 

Uppsala  öde;  har  tingsställe  vid  Lund  i 
Fogelviks  socken.  Ar  1532  förunnades 

Lidköpings  borgerskap  att  med  egna 
fartyg  ega  fri  seglation  och  köpslag  i 
»^^asze»  härads  hamnar.  I  afseende  på 

bergarten  må  nämnas,  att  i  de  spridda 
gneisskullarna  är  inblandning  af  mycken 

hornblende,  en  förstenad,  tjällig  jern- 

raalra,  som  gör  bergarten  nästan  grön- 
stenslik.  Forniniunen  äro  ättehögar  vid 

förutnämnda  tingsställe  jjund  och  vid 
Säter  i  Allsters  socken;  se  för  öfrigt 
socknarnas  artiklar. 

Wäse  i  1825  års,  Wäsehärad  i  äldre 

jordeböcker,  socken  uti  ofvanheskrifna 
härad  af  Carlstads  län,  belägen  mellan 
städerna  Carlstad  och  Christineharan, 

2V4  mil  från  hvardera,  gränsande  i  sö- 
der till  sjön  Wenern,  i  öster  till  Olme 

och    Lungsunds,  i  norr    till    Nyeds  och 
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Brattfors  socknar   samt  i  vester  till   Fo- 
gelvik;    hela    arealen    är    52,836  tunnl. 
(53,460  tid  efter   Hahr),   hvaraf 

n,8:'0  tid  :iker 
■J,S(i:'     «    »ni: 

),(i3."5     »     ha^mnrk 

-(>.'.'I^!<     »     skug>iuark,    (It-raf   ;Wluiiiiiuiiiu,tn 
:<,7()(i     ..     mossar  ?,(>83  lid. 

4,|tt(i     u     sjöar,     tiiirdar     ocli     holmar     i 
Weiieiii. 

Hemmantalet  uppgifves  i  en  socken- 
beskrifning  uli  laudtmäterikontoret  till 

oO-/,  ratl,  deraf  -i  säteri,  14^/8  frälse, 
3U!{  krono  och  skatte  (49^',.^  mantal, 
deraf  28|V  skatte,  \^^  krono,  ISlg 
frälse,  enligt  1863  års  mantalslängd). 

Folkmängden,  på  sednare  åren  föga  för- 
ökad, uppgick  1865  till  5,050  inbyggare. 

Södra  delen,  intill  sjön  Weneru  oeh 

norrut  omkring  Panksjön,  är  ett  bör- 
digt slättland,  med  sand  och  lera  till 

jordmån,  natursköna  trakter  och  väl- 
byggda gårdar,  vanligen  med  2-vånings 

hus,  täckta  med  skiffer  eller  tegel;  nord- 
östra delen,  der  allmännings-  och  rekog- 

nitionsskogarne  vidtaga,  utgör  en  större 
skogssträcka  med  oergkullig  och  stenig 
mark.  Sydligaste  delen  utgöres  af  den 

med  fasta  landet  vid  lågt  vatten  sam- 
manhängande Arnöii,  med  2,820  tids 

areal,  fördelad  på  3%  mtl.  Mineral- 
och  helsokällor  finnas  pä  Hammarskog 
samt  å  prestgårdens  egor,  och  en  större 

springkälla  på  Nygårds  skogsmark.  Huf- 
vudnäringar  äro  åkerbruk  och  boskaps- 

skötsel, det  förstnämnda  sedan  1830  i  be- 
tydlig tillökning  med  cirkulationsbruk  i 

8  ä  12  skiften,  så  att  Vg  af  åkerjorden 

trades,  '  „  besås  med  höstsäde,  "Vg  vall- 
läggas och  '^  g  besås  med  vårsäd.  Några 

hemman  på  slättlandet  lida  väl  brist  på 
skog;  men  de  flesta  ha  dock  till  ej 

obetydlig  afyttring.  Af  verk  och  lägen- 
heter finnas,  utom  många  husbehofsqvar- 

nar,  sågar  och  det  lilla  spiksmidet  vid 
Glumshamniaren,  rajölqvarnar  och  sågar 

i  elfven  (ilommen  vid  Mölntorp,  Dryk- 
forssen  och  -Sälången,  qvarnar  i  elfven 
Olmen  vid  Backa  och  Myrom.  Hela 

fastighetsvärdet  upptogs  i  1863  års  be- 
villning till  3,171,980  rdr;  stats-  och 

kommunala  afgifter  uppgå  till  c-.a  27,300 
rdr.  En  ogift  drängs  lön  varierar  mel- 

lan 100  å  140  rdr,  en  pigas  mellan  40 
till  50  rdr  rmt.  Ar  1855  fanns  ett  fat- 

tighjon  på  22,  och  fattigafgiften   utgjorde 

Wasp. 

l'/o  rdr  på  hvarje  inbyggare.  —  Kyr- 
kan, ett  stycke  sydost  från  gamla  trä- 

kyrkan, är  byggd  efter  Digerdöden,  5 
gånger  tillbyggd,  håller  90  alnar  i  längd, 
42  alnar  i  bredd;  murarue  stärkas  in- 

vändigt med  grofva  sträfpelare  och  sam- 
manhållas al  starka  jernankaren;  hvalfvet 

är  af  bräder;  predikanten  höres  blott 
med  stor  anstränguing;  orgelverk  med 
21  stämmor  tinnes  sedan  år  1857.  — 
Prestgården,  1  ratl,  med  högt  läge  och 

en  vacker  trädgård,  samt  '/,  mtl  Norke- 
torps  stom,  utgöra  kyrkohenlens  boställe. 
Af  kyrkoherdar  må  nämnas  den  först 
kände,  Steno,  år  1415,  Georgius  Magni, 
herr  Örjan  kallad,  1551,  Elavus  Fryxell 
1721,  sedan  1834  C.  M.  Bågenholm. 
—  Barnundervisningen  besörjes  af  2 

skollärare  på  6  stationer;  sockenbiblio- 
thek  finnes;  en  testamentarisk  disposition 
af  den  13  Jan.  1834  pa  3,109  rdr  50 

öre,  gjord  af  makarne  Henrik  Andersson 
och  Stina  Bengtsdotter  uti  Silkestad 
inom  socknen,  förräntas  till  fattiga  barns 

undervisning  och  uppfostran.  —  Socknen, 
hvars  namn  anses  vara  taget  af  krono- 

fogde-bostället Södra  Wee,  1  ratl,  eller 
\Vi,  såsom  de  gamla  offerställena  p^ 
höjder  kallades,  tros  hafva  med  Nyed, 
Ölme  härad,  Warnura  och  Carlskoga 
socknar  utgjort  ett  gäll,  jemnårigt  med 
kristendomen  i  östra  Wärmlaud;  med 
visshet  vet  man,  att  socknens  norra  del 
skiljdes  härifrån  1608,  och  bildades  deraf 

Nyeds  pastorat.  Under  katholska  tiden 
egde  kyrkan  och  presten  gemensamt 
hemmanen  Torp,  Rud,  V4  i  ̂ Vestanå, 

'/•>  i  Asphyttan  i  Fernebo,  Munkhättan 
och  As  i  Wäse;  Prestgården  i  Alsters, 

men  Björka  och  Berg  i  Fogelviks  soc- 
ken tillhörde  presten  ensam.  Nu  utgör 

Wäsehärads  socken  med  annexerna  Fo- 
gelvik  och  Allster  (se  art.  Alster)  ett 
konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen  i 

Carlstads  stift,  med  IO2V12  iTfa"*»'.  be- 
bodda af  c:a  9,165  personer.  Fornmin- 
nena utgöras  af  4  ättehögar,  något 

söder  om  gården  We,  der  stationsbus  å 
banan  mellan  Christinehamn  och  Carl- 

stad är  pä  förslag  att  uppföras,  samt 

på  Arnön  och  vid  gården  Nolby;  sten- 
kummel vid  Bär  och  Gluniserud;  lera- 

ningar  efter  Hedninga slottet  i  skogsbyg- 
den; en  tradition  förmäler  om  tvänne 

kloster,    ett    vid    hemmanet    Ekemossen, 
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det  andra  vid  Hammar.  —  Större  egen- 
domar äro:  säterierna  Hammar  (1,568 

tid,  deraf  400  åker),  med  2'/:,  mtl  un- 
derlydande, —  Gwnmerud  (1,027  tid, 

deraf  232  åker),  —  Berg  (areal  464 

tid,  livaraf  233  åker),  med  \^i^  ratl 
underlydande.  —  Wulinge,  se  den  art.; 
1  skatte  Ulmskog  (areal  1,328  tid,  livaraf 

332  åker),  med  1'-/.,  mtl  underlydande 
samt  Gummeruds  såg ;  —  ','4  skatte 
Barsjötorp  (areal  962  tunnland,  deraf 
270  åker),  taxeradt  nära  dubbelt  så 

liögt  som  1  frälse  Back-  (areal  409  tid, 
deraf  152  åker).  —  Sedan  1854  Ars 
'<kattläggning  har  Sunds  liemmans-säteri- 
frilieter  blifvit  öfverflyttade  på  hemmanet 

Berg.  Kitngakogs  samt  Brattfors  rekog- 
nitionsskogar  blifvit  försålda  och  skatt- 
lagda,  den  förra  under  namn  af  Björk- 

bron, till  '^  mtl,  ocb  den  sednare,  under 
namn  af  Geijersberg,  till  'o  nitl  skatte, 
hvilket  jerate  några  andra  mindre  hem- 

mansdelar ännu  lyder  under  Brattfors. 
Af  boställen  finnas,  utom  förutnämnda 

kyrkoherdens,  vidare  '/^  mtl  Kärr  och 
'/^  mtl  Ågården.  Flera  af  socknens 
hemman,  såsom  Westanå,  Arno  med 

Faxstad  och  Norby  Qso\i\hy;'i),  Kalfsvall 
och  Hammar  ha  innehafts  af  Eiseberga 
kloster.   —  Adress:  Carlstad. 

Wässby,  ett  mtl  frälse  uti  Hofby 
socken  af  Kinnefjerdings  härad  och  Ska- 

raborgs län,  vid  ån  Lidan,  ̂ /g  mil  från 
Lidköping;  har  på  1830-talet  (då  det 
uppgifves  bestått  af  3  mtl  frälse,  '/^ 
krono)  tillhöit  grosshandl.  O.  Bredbergs 
arfvingar  i  Göteborg;  egdes  år  1863  af 
A.  R.  Sandels  och  taxerades  då  till  36,500 
rdr  rrat. 

Wästberga,  tre  mtl  frälse-säteri,  uti 
Stockholms  län,  Brännkyrka  socken  af 

Svartlösa  härad,  nära  kyrkan,  ''4  mil 
från  Elfsjö  jernvägsstation  och  lika  långt 
från  hufvudstaden.  Gården  donerades 

1612  åt  doktor  Nils  Chesnecopheri  arf- 
vingar, har  sedan  tillhört  Rehnberg  år 

1686,  en  Salvius  1772,  derpå  slägterua 
Cederhjelui  och  Sparre;  innehafves  för 
närvarande  af  enkefru  grefviunan  Ulla 

Sparre  på  Adö  i  Uppland.  Taxerings- 
värdet är  100,700  rdr  rmt,  inberäknadt 

för  lägenheter  och  frälse-räntor. 
Wästtomten,  Westtomta,  ett  mantal 

frälse-säteri  uti  Stenums  socken  af  Walla 

härad    och    Skaraborgs    län,  beläget  ̂ |^ 

mihs.  o.  från  Skara,  i  närheten  af  Ste- 
nums raader  och  Hornborgasjön;  köptes 

fråu  kronan  år  1632  af  fru  Brita  Hård. 

och  underhölls  här  sätesbyggnad  tills  år 
1781,  då  det  lades  som  ladugård  under 

Härlingstorpsgodset,  beläget  i  moderför- 
samlingen VVing.  Ifrån  den  liden  har 

säteriet  varit  l)efriadt  från  skyldigheten 
att  förses  med  sätesbygguad,  så  läntre 
som  gårdarne  innehades  på  en  hand. 
Förra  roteringsskyldighelen  flyttades  till 

Stenumstomteu,  '/o  nitl,  och  Wingkullen- 
tomteu,  */.^  mtl,  genom  kammar-kollegii 
utslag  Ar  1806.  Af  säteriet  egdes,  år  1863, 

'4  mtl,  tax.  till  13,500  rdr,  af  hr  F.  D. 
Bergström,  ','4  mtl  af  en  bonde,  som 
brukade  det  under  '  .,  mtl  frälse  inom 
samma   by. 

Wäte,  Wuthe,  annex-socken  till  Heide 
pastorat,  är  belägen  uti  Gotlands  Södra 

härad,  2', '4  mil  söder  om  Wisby;  areal 
5,832  tid  {^  32,659  qvadratref)  och 
0,029  qvadratrail  vatten.  Socknen,  inne- 

fattande I5V4  ratl,  bebodda  af  585  in- 
byggare, har  lågland  och  sank  mark, 

till  jordmån  kalklera,  blandad,  dels  med 
svartmylla,  dels  med  kalkflisor  och  sand; 

på  många  ställen  uppstiger  det  under- 
liggande kalklagret  och  besvärar  åkrarna. 

Kyrkovägen,  -/s  mil-  I  kyrkan  finnas 
2:ne  runstenar,  hvaraf  den  ena  med  in- 

skriften: itt)r:  liotulfs:  motl)ir:  af: 
l^fstr:  Ijuftium:  ok:  1lHitaitl)r:  t)ans: 
l)U5froja:  miiiituas:  sustir:  af:  Uit<aim: 
^an:  uar:  sum:  tt)ita:  .  .  —  Största 
byn  är  Westerväte,  l^g  mtl  sk.  och  'z,  mtl 
anuex-heramau;  —  Mölner,  Isome  och 
Sörby  äro  hela  hemman.  —  Adress: Wisby. 

Wätte  (i  1825  år,  jordebok),  Mette, 
härad  uti  Göteborgs  och  Bohus  län,  hvara 
öfversta  del  det  intager,  skildt  i  norr  och 
nordost  från  Norge  genom  Svinesund  och 
Idefjord,  i  söder  begränsadt  af  Tanums 
härad,  i  vester  af  Kattegat;  innefattar 
socknarna  Högdal  (1,150  inbyggare;  ta- 

xeringsvärdet 618,400  rdr),  Lommeland 
(tax.-värdet  395,438  rdr),  Tjernö,  Skee 
(tax.-värdet  3,026,300  rdr)  och  Näsuige 
på  en  areal  af  92,016  tid  fast  mark, 
hvaraf  8,960  är  odlad  mark,  550  na- 

turlig äng  och  vatten ;  skogstillgången 
öfverstiger  behofvet.  Hemmantalet  är 

204'/g  mtl  (efter  1863  års  mantalslängd, 
203%  efter  Habrs  stat.  tab.),    bebodda 
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af  10,035  .  personer,  hvartill  kommer  sta- 
den Strömstads  tolkiniiiigd,  som  uppy,Ar 

till  omkring  1.870.  Ett  lielt  mtl  var 

ar  18(>3  i  medeltal  taxt-radt  till  24,238 

rdr  rmt.  Häradet,  hvilket  säkcrlim-u  fatt 
namn  af  garden  Wetteland,  fordna  läiis- 
lierrarnes  säte,  förer  i  sitt  sigill  en  bat. 

Det  utgör  med  Cl\  ille,  Tanums  orli  Rul- 
larens härader  Norroikena  lögdeii  och 

Qville-Wätte  domsaga,  med  tingsställe  uti 
Strömstad. 

Wätteland,  kronofogde-boställe  uti 
Skee  sorken,  Wiitte  härad,  Göteborgs  och 

Bohus  liin,  af  itt  mtl,  beläget  icke  långt 

frän  prcstgärdeii,  uti  en  vacker  och  rikt 
beväxt  dal,  genomfluten  af  den  grunda 

Wettelanda-  elkr  Kollekindsän,  med  höga 
skuggrika  stränder,  och  som  upprinner 
ur  en  mängd  små  sjöar  och  mossar  på 

Löfverås-  och  Tormåseröds-ljillen  samt 

har  i^itt  utlopp  sydost  genom  Strömstads- 
vattnet vid  Strömstad.  Gården,  ett  gam- 

malt herresäte  från  nära  ett  årtusende 

tilll)aka  och  omgifvet  af  forntidslemuin- 
gar,  är  ock  af  historisk  märkvärdighet; 
ilen  benämnes  i  sagorna  Wettaland  och 

Weitaland,  ovisst,  om  namnet  är  taget  af 

det  närliggande  Wetteberget,  der  »vettar» 
eller  vårdkasar  underhöllos  i  fordna  tider, 

eller  af  ordet  veita  =  hjelpa;  med  säker- 
het kan  dock  antagas,  att  gården  sjelf 

gifvit  namn  ät  häradet.  Wätteland  gafs 
af  konung  Olof  Haraldsson,  sedan  kallad 

den  Helige,  åt  den  raägtige  odalbonden 

Brynjolf  Ullfaldi  för  det  bistånd  han  lem- 
nade,  att  genom  sin  vältalighet  förskaffa 

konungen  Yikboernas  ynnest  och  att  på 

öppet  ting  biträda  med  att  försåtligt  mörda 
svenska  länshöfdingen  Ejlif  Götske.  Med 

gården,  som  förblef  i  århundraden  inom 

Ullfaldis  namnkunniga  slägt,  följde  läns- 
rätten till  häradet.  Sonen  Halldor,  en  af 

sin  tids  yppersta  länsherrar,  och  konun- 
garue  Olof  den  Heliges,  Magnus  Olofs- 

sons och  Harald  Hårdrådcs  trogne  vapen- 
broder, ärfde  den  först,  och  sedan  hans 

son  Brynjolf  Halldorsson,  som  var  gift 

med  norske  konungen  Olof  Kyrres  enke- 
drottning  och  hade  med  henne  dottern 

Skialdvord,  som  blef  moder  åt  den  be- 
römde länsherren  Nicohius  Sigurdsson. 

Sonsonen  Halldor  Brynjolfsson  d.  y.,  gift 

med  den  mägtige  firegorii  Dagssons  sy- 
ster Sigrid,  frejdade  sitt  namn  genom 

striderna  vid  Kongaheli  år  1159  och  ett 

blodigt  slagsmål  på  Bergens  brygga,  ned- 

höggs med  sitt  folk,  då  han  ville  rädu.i 
sig  ur  det  af  konung  Hakon  Härdabred, 

nyåret  1161,  kringhvärfda  och  antända 

Wetteland.  Med  honom  synes  den  Ull- 
faldiska  ätten  utgått  på  svärdsidau,  och  de 
sediiare  länsherrarne  på  Wetteland  hafva 

förlorat  sig  i  glömska.  Nuvarande  iune- 
halVaren  är  kronofogden  Th.  Halidén. 

Gårilen,  livarvid  träffas  spår  efter  forn- 
tida odlingar,  numera  öfvervuxna  af  skog, 

är  prydligt  bebyggd  och  ännu  en  ganska 
stor  egendom  med  cirka  80  tunimrs  ut- 

säde och   ÖOO  tunnors  skörd. 

Wätteryd,   hed    uti   Mällby  socken  af 
Vestra   (iöiiige  härad    och    Cluistiaiistads 

län,  utmed   landsvägen,   mellan  Gunnarps 
by    och     Sösdala    gästgitvaregård,    är    af 

forntida   märkvärdighet,  hvarom  der  upp- 
resta stora  antalet  stenar  än  i  dag  vittnar. 

Af  Sjöborg    beräknades   antalet  till  600, 
ifrån    1   till    4   alnar   höga.     En    stenhäll 

kallas  Klack  —  enligt  folksägnen  —  efter 
en  jättarnes    anförare,    som    skall    bott  i 
denna  häll  och  der    Lållit    ortens  flickor 

innestängda  medelst  en  jerndörr.  Ett  frag 
ment  ur  den    folkvisa,  som    handlar   om 

dessa    stenar,    finnes    anfördt    under    art 
Sösdala.    Med  stöd  af  Suhras  danska  hi 

storia  förklarar   Sjöborg    deras  historiska 

betydelse  på    följande    sätt:    Under    Roll 
Krakes  minderårighet  satte  svenska   kon 
Adil  en  anglisk  furste    vid  namn  Rerek 

till   Rolfs  förmyndare.     Rerek   var  en   ty- 
rann, som    allmänt    afskyddes  och   kalla 

des  Racka  eller  hund.     Skåningarne  lära 

hafva  slagit  ihjäl  denna  fräcka»,  som  före- 
gilves    ligga    begrafven    under   en  sten   i 
Hundskogen   vid   Mällby,   mellan   Sösdal: 
och  Röinge.   I  Skåne  tillsatte  Adil  tvännt 
höfdingar:   Eskil  och   Alkil;  men   konun 

gen  i  Norra   Skåne,    Snio,    sökte  undan 
draga  sig  Adils   välde,    hvadan    det  kon 
till  en   träffning,  der    de  svenska   höfdin 

garne  blefvo    slagna,    och    antages    tlett; 
slag   hafva  stått  på    Wätteryds  hed ;    orr 
hur  hårdnackad   kampen    varit,  anses  ste 
nariie  bära  vittne.    Se  vidare  härom   art 

Mjölkalånga.      Af  docenten   N.   Bruzeliu 
anses    denna    hed    vara    en    begrafnings 

plats  från  jernåldern ;    stenarne    äro  pla 
cerade  i  form  af  skeppssättningar.    Fler 

märkvärdiga   fynd  af  vapon   m.   m.   hafvi 
häl    blifvit  gjorda. 

Wättlösa, annex-socken  till  Göthened 
pastorat,  iir  belägen  uti  K  inne  härad  a 

Skaraborgs    län,     l'/^    ™il    n.   n.   v.   fråi 
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Skara,  3'/2  'nJl  från  Älariestad ;  arealen, 
6,711  tnnnl.  fast  mark,  är  fördelad  på 
I6V18  ni  ti  ,  deraf  llj^  skatte,  3  krono, 

l^/j  fiälse.  Socknen,  med  iranska  jemn 
mark  ooli  lera  till  jordman.  ijel)oddes  Ar 
1865  af  870  inl)y^gare.  I  Wättlösa  by, 

pfi  9  mtl,  växer  hjelplij;-  skog,  de  öfriga 
hemmanen  lida  brist  pa  barr-,  men  ega 
niidig  löfskog.  Fastigh. värdet  är  638.500 

rdr  rrat.  —  Kyrkan  ligger  V4  mil  söder 
om  moderkyrkan,  liar  för  Stakerska  fa- 

miljen ett  grafelior,  som  numera  begagnas 
till  sakristia;  sockenmagasin  finnes.  — 
Betvilligaste  gArdar:  Lilla  Bjurum,  2  mtl, 
öfverstc-boställe:    —    Stora    Gullhammar, 
I  mtl  skatte  med  %  frälse  Lilla  dito, 
jemte  sAg  ocli  qvarn :  gården  anses  vara 
det  i  Götriks  och  Rolfs  saga  omnämnda 

GylUngshammar ;  —  Bölaholm,  V^  mtl  fr., 
lyder  under  Årnäs ; —  Kyrkoherdens  stom- 
hemman,  1  mtl  i  Wättlösa  by,  är  upplåtet 
åt  2:ne  komministrar.  Kringelsbäck,  Wö- 
gen,  Anjinsryd,  Färvallsslntten,  Abrahams- 
torp  äro  hemman.  —  Adr.:  Mariestad. 

Wättungen  (Wettingen),  ett  mantal 
frälse-säteri  uti  Backe  socken  af  Wedbo 
härad  och  Elfsborgs  län,  omkring  5% 
mil  från  Amal;  till  hvad  redan  härom  är 
nämndt  under  art.  Backe  raå  tilläggas, 
att  säteriet  kora  med  ryttmästaren  Gustaf 
Stakes  dotter  Elsa  till  häradsliöfd.  Johan 

Plenningsköld,  död  år  1687,  och  anlades 

här  af  brukspatron  C.  F.  Waern  den  för- 
sta öfversiluingsanstalt  på  Dal;  för  närv. 

eges  säteriet  af  Baldersnäs  bolag  och  har  2 
brukare;  är  tax.  till  50,000  rdr;  på  egorna 
och  underl.  20  torp  bo   126  personer. 

Wätö,  socken  uti  Bro  och  Wätö 
skeppslag  af  Stockholms  län,  2  mil  från 
Norrtelje,  mellan  Wäddö  i  nordost,  Xorr- 
teljefjärden  i  söder  och  hafvet  med  dess 
fjärdar  och  vikar  i  öster,  utgöres  dels  af 
fasta  landet,  dels  af  öarue  Wätön,  som 
med  öfver  1  mils  längd  sträcker  sig  i 

nordostlig  rigtning  från  Norrtelje-  till 
Björkfjärden,  större  delen  af  Björkön,  båda 
söndersplittrade  af  inskjutande  vikar,  samt 
Arholmen,  Ida,  Lidö  och  Gislingen;  areal 
0,062  qv.mil,  hvaraf  0,009  vatten  =  1,435 
tid  (efter  Hahrs  stat.  tabeller;  Forssell 
uppgifver  23,605  tid)  hvaraf  208  tuunl. 
höra  till  hemmanet  Lervik,  V2  ™tl,  som 
endast  i  kyrkligt  afseende  hör  hit  och 
för  öfrigt  räknas  till  Wäddö  socken.  Hem- 

mantalet   är    45^/12    skatte,    iVs  krono, 
II  frälse,  bebodda    1865  af   1,695  inb.; 

VII. 

4r  1810  var  folkmängden  1,250.  Allt- 
sammans är  en  skärgårdsnatur,  med  om- 

vexlande  låjjbergig  skogsmark  och  smärre 
slätter:  jordmånen  är  sand  och  mojord. 
Näringarne  Ix  sta  i  åker-,  ängs-  och  skogs- 

bruk, sjöfart,  som  idkas  med  icke  min- 
dre än  41  egna  fartyg  om  3,027  läster, 

samt  i  fiske  och  skältAngst,  hvari  inbyg- 
garne isynnerhet  utmärka  sig;  på  Björk- 

ön brytes  sandsten.  —  Hela  fastighets- 
värdet upptogs  1864  till  480,200  rdr. 

På  Arholmen,  iVg  mil  öster  om  kyrkan, 
itr  lot.splnts  och  fyrbåk ;  kasar  pA  Näs- 
kiibben  i  Simpuäsby  och  Högskär.  — 
Kyrkan,  reparerad  1839,  ligger  vid  Wätö- 
sundets  strand.  9  mil  från  Uppsala,  V4 
mil  från  gästgifvaregArden  i  Nyshttra. 
Socknen  utgör  ensamt  ett  konsistorielt 
pastorat  af  3:dje  klassen  inom  Uppsala 
stift.  Kyrkoherdar  nämnas  först  efter  re- 

formationen. Två  skolhus,  hvaraf  det 
ena  å  Björkön,  samt  ett  barnhem  finnas. 

Största  godset  utgöres  af  IJdö  säteri,  1*/^ 
mil  öster  om  kyrkan,  med  underlydande 
Tdön,  1   mtl  frälse,  och  Håkenskärs  fiske; 

—  Prestgården  IV2  mtl;  '/g  ratl  Harg, 
koraminister-boställe;  —  Håknäs,  1^/^ 
mtl,  nu  mer  styckadt,  har  nå  1600-talet 

varit  säteri;    —  ̂ /^    mtl    Öster    Edsvik. 
—  Af  byar  förekomma  Finala,  Maitim, 
Skepj)smyra,  Rosättra,  Stridsby,  Utanå 
och  Ofverlnpe  m.  fl. —  Adr.:  Norrtelje. 

Wäxtorp,  by  uti  Dalstorps  socken. 

Kinds  härad  och  Elfsborgs  län;  1^/^  mtl 

skatte,  1V2  fi"älse;  14  åboer;  ett  manu- 
fakturverk, hvarvid  tillverkats  i  medeltal 

åren  1859—61:  62  ctr  spik  och  62  ctr 
diverse  sraiden,  eges,  jemte  V4  raautai 
skatte  i  byn,  af  C.  J.  Lindström.  Adress: 
Svenljunga  och  Dalstorp. 

Wörta,  Stora,  egendom  i  Nettraby 
socken  af  Blekinge,  är  belägen  å  fasta 
landet,  och  är  ej  någon  ö,  såsom  Sjöborg 
i  Blekings  beskrifning  uppgifver;  består 
af  %  mantal  JVs  29  i  Östra  Nettraby, 
med  54  tid  åker,  123  tid  äng:  qvaru 

för  3  par  stenar  och  grynverk  ligger  åt- 
skild från  gårdens  egor,  som  räknas  till 

de  bättre  inom  socknen;  till  gården  höra 
trädgård  samt  park,  innehållande  åldriga 
ekar,  idegranar  och  andra  träd.  Bland 

egare  nämnas  öfverstarue  Feifi'  och  af Bornemau.  Stället  anses  vara  det  Wörva, 

der  konung  Dags  sparf  blef  ihjälslagen; 

se  vidare  V  Band.  sid.  184,  2  spalt.  — 
Wörta,  IMla,  se    Wj'ufigu. 
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1    mil   från  kvrkau:    här 

,  '■i  ■ip.  8  rad.  iieiiifråii  läs: 

1  sp..  H  rad.  iippitVän.  läs: 

.  If)  rad.  nedifr.  står:  Kärn- 

har  etc. 

Tanuiu.    äid.    4 

vice  pastor. 
Tununi,   sid.   5. 

socknar. 

Tvyinye   socktu 
bo,  läs:  Mariefred. 

Tftxingf  fräUe-säteri.  1  sp..  13  rad.  isedifr. 
står:  Gjon,  läs:  Gjord   .\nders9oii. 

Teugtne  »ocktu,  sid  lO.  2  sp.  2  rad.  uppifr. 
stir:   I.ägnum.  !ä.«:   Legnuiu. 

Thorsby  herrgård,  sid.  15,  1  sp.:  hela  Thors- 

bv  hemnian  är  '  mtl  eller  yVs'^  '"o-  ̂ of 
iV^Vn         288  öresl.  16  pgl. 

Thorsby,  sid.  15,  7  rad.  uppifr..  härtill  höra 
Uälsfors  mauafakt urverk. 

Thorsby,  9  rad.,  samt  Astebyholnis  sågverk. 
Thortlutida  socken.  20  sid..  1  sp..  10  rad. 

nedifrån    1  ka.'!t  =n:  4  stycken;. 
Thorstarp,  sid.  21,  2  sp..  5  rad.  uppifrån 

står:  förstärkniugar,  läs:   försträckningar. 
Thorsuker  socken  i  Gestriklaud,  lO  öresl. 

=  1  mantal. 
Thorshler  i  Stockholms  län.  8  rad.  nedifr. 

står:  frälse-säteri.   läs:  säteri. 

Thorsåker,  sid.  24.  1  sp.  H  rad.  uppifrån, 
areal  88.417  tid. 

Thonäs  socken  i  Kalmar  län,  2  sp.,  6  rad. 
uppifr.,  läs:   129  båtsmän. 

Thonätra.  10  rad.  nedifr.,  står:  1699.  läö . 
1623.  blifvit  utbytt  från  kronan  af  r.  r.  G.  B. 
Oienstjerna  och  1624  af  honom  afstått  till 
£rik  Alfsson  Ikorn  emot  Xorssa,  nu  Rosers- 
berg,  som  var  donationsgods. 

Thureholm  i  Westerås  län;  denua  art.  utgår 
helt  och  hållet. 

Thureholm  i  Nyköpings  län,  sid.  31,  2  sp., 
17  rad.  uppifr.  står:  deras  måg,  läs:  sons  måg. 
Orden  »Ar  1599  skref  sig  Nils  Posse  till  Giedde- 
holm"  —  utgå.  Framdeles  reduceradt  för  riks- 
skattm.   Sten   Bjelkes  gravationer. 

Tible,  sid.  32,   läs:   Tibble. 

Tible.  sid.  33.  1  sp..  5  rad.  nedifrån  står: 
skogskommunens.  läs:  skogskomniissioneus. 

Tidnholm,  uppgiften  om  gårdens  öfverlem- 
nande  till  Ebba  Brahe  af  kon.  Gustaf  II  Adolf 
år  enskild  från  orten. 

Tidan    genomflyter    äfven    Gullcrcds  socken. 
Tierp,  kyrkoherdens  namn  var  Ihering,  ej 

Ib  ring. 
Timrn  socken.  4fe  rnål         1  mantal. 

Tinerum  socken,  se  garden  Tidersmm. 
Tisby  säteri  köptes  till  frälse  1627  af  Erik 

Jönsson  LunoH'  och  rr-duceradcs  för  Tit.  I)u- 
vallg  gravationer. 

Tittat  säteri,  af  gammal  .•*katte-naUir  med 
namnet   Tifttelås,  deraf  räntau  doneradt-s  1612  åt 

Drakenbergs  fader,  dåvarande  proviautskrifvareu 

Nils  Börjesson,  reducerades  1683.  men  lemna- 
des  på  lifstids  frihet. 

Titig/jord  är  beläget  helt  och  hållet  i  Norge. 
En  der  sjelftageu  fiskerättighet  gaf  anledning 
till  1611  års  krig  med  Danmark. 

Tjellmo,  sid.  47.  1  sp..  Johnnnisbergt  säteri, 
förr  Hagevik. 

Tjörn,  9  rad.  nedifr.  står:  lyda  under,  läs: 
innehafva. 

Tobräckun,  K)  rad.  nedifrån  står:  Bertha, 
läs:  Beata. 

Tofvatorp,  så  kallades  fordom  Toarp  uti 
Sämbs  socken  :  se  den  artikeln. 

Toleforss,  7  rad.  uppifrån,  står:  1614,  läs: 1638. 

Tolfsbo,  Tåls-.  Thnls-  eller  Tohhbn  i  1600- 
talets  jordeböcker. 

Toinarp,  öfverstc-boställe.  sid.  63,  1  sp..  8 

rad.  uppifrån  läs:  enligt  en  af  krigs-  och  kammar- 
kollegierna. 

Torbjörntorp.  3  rad.  uppifrån  står:  Af  öre, 
läs:  Möne. 

Torestorp,  sid.  65.  7  rad.  uppifr.  står:  Tolö, 
läs:  Tölö. 

Torkarby,  sid.  65,  2  sp  ,  3  rad.  nedifrån 
står:  Fälla,  läs:  Jälla. 

Toraeby,  sätesgärd  uti  Fornåsa  socken  och 
Linköpings  län.  har  varit  ett  gammalt  skatte 

och  upplåts  1685  endast  på  lifstid  åt  fru  .Silfver- 
sparre,  hvarefter  det  är  1692  indelades  till  rust- 
håll  med  bibehållande  af  säterifrihet. 

Tomeå,  Nedre  och  Ofre,  sid.  69.  2  sp.,  9 
rad.  nedifr.  orden:   »numera  skattlagdt»  utgå. 

Torp  i  Vester-Norrlands  län,  sid.  70,  2  sp., 
13  rad.  nedifr.  läs:  40  mtl.^29  mål  skatte. 

Torp  i  .Skaraborgs  län,  Asaka  socken,  3  rad. 
nppifr.  läs:  Falköping. 

Torp,  Öster  och  Vetter,  läs :  ett  mtl  rusth&ll 
och  skatte  sedan  1757. 

Torpa,  annex-socken  till  Carls-Kyrka;  läs 
samma  namn  8  rad.  uppifrån  i  stället  för  Kung 
Carls  socken. 

Torpa  frälse-säteri  i  Elfsborgs  län,  står: 
Långhem,  läs:  Läughem;  4  rad.  står:  Äsuaden. 
läs:  Asunden. 

Torpa.  sid.  75.  5  rad.  nedifrån  läs:  Gustaf 
Olofsson  (Stenbock). 

Torrbjörntorp,  se  Thorbjörntorp. 
Torrevalla,  säteri  uti  Sörby  socken,  sid.  78, 

2  äp.,  1  och  2  rad.  uppifrån  läs  efter  Walla 
härad:  efter  att  förut  ha  varit  doneradt  furstin- 

nan etc. 

Torskbäck shyttan,  en   hytta  =  4  mtl. 

Torup,  socken  i  Halmstads  län,  10  rad.  ned- 
ifrån står:   Kamnäs,   läs:   Ramnäs. 

Tostnrp,  sid.  84,  2  sp.  17  rad.  uppifr.  läa: 
af  detta  fordna  herresäte. 

Totebo.  1  mtl  skatte-säteri,  hvaraf  ordinarie 
räntan    är    kronuu    behållen:    19  rad.   uppifrån 
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*tär:  1684,  läs:  1678;  20  rad.  upijifiän  lä«: 
jungfru   Ingeborg  Zeloa. 

Tranebygget,  säterifriheten  flyttades  1768  till 
hemmanet  Ljungby  i  Svenstorps  sorken  af  Gärds 
härad. 

Triinemo,  3  rad.  nedifrån:  ''  y  mtl  Tåstnrp 
är  välbfbyggd  gästgifvarcgSrd. 

Trishult,  2  rad.,  läs:  ocli  '  ̂   nitl  frälse- 
skattt'. 

Trollebo  egL-ndoni  uti  Elfsborgs  län.  5  rad. 
uppifrån  stär:   XossS,  läs:   Xossa. 

Trovitö,  utsädet   var  20.  ej  2  tunnor. 

Ti-ossnäs,    ett    krono-skattc  löniiigsheniman. 
Tryde,  patronus  till  ])astorat('t  är  t-garen  af 

Kdseholm. 

Tvystorps  egendom  skall  redan  i  15:de  är- 
hnndradet  blifvit  grnjidad  af  biskopen  (  onradus 
Rogge,  som  under  en  embetsresa  i  TängerSsu 

inköpte  tre  torp,  bebyggde  dem  och  kallade  gär- 
den Trystorp,  anlade  äfven  vägen  dit  frSn  Rise- 

bergn  omkring  Logsjöus  norra  oeh  vestra  strand. 
Tvälket,  3  rad,  nedifr.  läs:  kon.  Eriks  dot- 
ter Constantia. 

Tufvnn,  uti  Wexiö  landsförsamling  af  Kin- 
nevalds,  ej   Konga,   härad. 

TummelMfi  gods,  1  rad  ,strir:  Arila,  läs:  .\rila, 
Tuna  socken  sid.  118, 1  sp.  Prestgården.  1  mtl 

Odestorp,  utgörande  vederlag  för  gamla  ))restgår- 
den.  som  1612  blifvit  utbytt  tillfrälse  af  Peder 
Miehelsson  Hammarsköld  oeh  hvaraf,  jemte  ett 
annat  hemman.  Tuna  sätesgård  bildats.  Gården 
Grönlid  är  ujjptagen  pä  det  till  frälse  utbytta 
hemmanet  Ishult  och  skattlagdt  är  1696. 

Tuna,  sid.  124,  2  sp.,  15  rad.  uppifr.  läs: 
5,256  skatte-tunnlaud. 

Tunn  i  .Stockholms  län,  efter  orden:  »ut- 
byttes det  af  Claes  Fleming»  läs:  men  bytet 

iipphäfdes  1691,  hvarefter  iurustniugen  skedde. 

TunnUins  härad  har  ej  haft  något  mera  ge- 
mensamt med  Tjusl,  äu  att  de  någon  tid  lydt 

under  en  fogde. 
Tunhyhohn,  häraf  är  1  mtl  skatteköpt  1855, 

Vj  Kjtl  1856,  med  under  rustningen  inbegripna 

18  jordeboksnummer  om  l^^n  mil  kr. -skatte 
i  Tuuby  by  och  några  andra  hemman.  Sid. 
129.  2  sp.,  22  rad.  uppifrån  står:  1  mtl,  läs: 
IV2  mtl  säteri. 

Tvnhems  pastorat.  Orden :  »lades  1360  af 
biskop  Nils  under  Gudhems  kloster»,  utgå. 

Tuppen,  endast  '  •,  mtl  är  köpt  från  kro- 
nan, 1  mtl  var  gammalt  frälse;  5  rad.  nedifr. 

tillägges:  såsom  säkerhet  för  en  fordran  i  Beh- 
mers  sterbhus.  hvilken  blifvit  akademien  godt- 
gjord  år  1751. 

Tverred  socken,  omnämnda  bok-allmänning 
tinnes  icke  mer. 

Tveta  härad.  25  rad.  uppifrån,  läs:  Hus- 
qvarnaän,  som   upi)rinner. 

Tygelsju,  sid.  142,  2  sp  ,  33  rad.  nedifråu 
står:  velart,  läs:  velact. 

Tyksinai'k-,  27  rad.  nedifråu  står:  4,  läs: 
7  man. 

Tyllinge.  hvaraf  3  mtJ  är  gammalt  frälse  och 
1   mtl   varit  krono.  byggdes  til!  säteri   1634. 

Tyllstorp,  140  sid.  2  sp.  5  rad.  uppifrån, 
orden    »Carl  Carlsson   Gyllenhjclm»   utgå. 

Tynnelsö,  grefvinnan  Woijnarowski  var  her- 
tig Carl  Philips  naturliga  dotter.  —  15  rad.  ned- 

ifrån står:  brukspatron,  läs:  kungl.  sekreter. 

^yresö.      I    socknen    äro    förlagda    5    båts 
mansrotar. 

Tyslanda,  2  rad.  uppifr.  stär:  Foxerna,  läs: 
Fuierna.  5  rad.  står:  Hjertums  socken,  läs:  ocli 
Göta  elf.      10  rad.  stär:   Stensby,  läs:   Steueby. 

Täckhnmmnr,  2  sp.,  2  rad  nedifrån  står: 
ia50.  läs:  18;m  sid.  152,  1  sp.,  2  rad.  upp 
ifrån  står:  hennes  död  1837,  läs:  hans  död  1835. 

A  egorna  tinnas  ruiistenarnc  .>'  892- -94  i  Lil- 
jegrens run-urkunder. 

Tölö,  9  rad.  uppifrån:  pastoratet  är  prae- 
bende  åt  biskopen,  enligt  kongl.  brefvet  af  den 
14  Juni  1665. 

Töreboda,  14  rad.  nedifr.  läs:  till  Söderkö- 

ping å  ena  och   vid   Vesterhafvet  ä  andra  sidan. 
Tössbo  härad.  Dalboredden  benämnei^  i  äldre 

tider   Dalborunipan. 

Ubbetorp.  står:  P'jellnio,  läa:  Tjellnio. 
Uddelorp  eller  Odenstorp:  denna  art.  utgår. 
Uddevalla,  sid.  164,  1  sp.,  25  rad.  uppifrån 

står:  1276,  läs:  1676. 

Ugerup,  sid.  167.  2  »p..  3  rad.  uppifr.  står: 
■/•]  mtl,  läs:  43/g^   mtl. 

Ugglebohl  eller  säsom  det  i  äldre  handlingar 

skrifves  Tckleboda,  Cggeböl.  1'ggleboda.  och 
varit  frän  medlet  af  1300-  till  medlet  af  150(j- 

talet  ett  Drake-ättens  gods,  1561  tillhörigt  Arvid 
Kåse.  gift  med  Afargareta  Drake,  och  uppgifves 

1630  vara  af  2  frälse-hemman  tillhörigt  Jöran 
Swan  samt  var  beläget  i  Ryssby  socken  af  Krono- 

bergs län,  men  numer  ur  jordeböckerna  för- 
svunnet, har  af  Fernow  blifvit  förve.\lat  med 

t  gglebol  i  Olme  socken. 

Ugglnnsryd,  skrifves  i  äldre  jordeböcker  Ug- lausry. 

Ukna,  sid.  170,  1  sp.,  19  rad.  uppifr.  läs: 
presidenten  i  statskontoret  in.  m.  —  27  rad. 
står:   Åtvidaberg,  läs:   .\delsnäs. 

Ulfåsa  förläntes  1608  till  Erik  Joiiansson 
Llfsparre  och  redan  1620  till  laudshöfd.  Sparre. 

Ullerva  by,  har  varit  ̂ stad  till  1580-talet. 
Ulvesund  innefattade  Åkerbo  och  endast  en 

del  af  Fellingsbro  härad. 

Ulriksdal,  sid.  182,  17  rad.  uppifrån  står: 
isländsk,  läs:  s.  k.  Holländsk. 

Undersås,  sid.  190,  1  rad.  uppifr.  läs:  till 
hvars  lifgeding  hörde  Enhörua  socken. 

Upplunda,  står:  Bro  härad,  läs:  Bro  skeppslaa:. 

Utnäs,  sid.  208.  1  sp..  22  rad.  står:  West- 
manlands  regimentes,  läs:  nämnda    regementes. 

Utö,  211  sid.  2  sp.8  rad.  nedifr.  står:  Bäl- 
by,  läs:  Bålby. 

Wadsbo,  fögderi,  läs:  härad  innefattar  Norra 
och  Södra  Wadsbo   härader. 

Wodstena,  sid.  214,  2  sp.,  8  rad.  nedifrån 
står:  Lastköping,  läs:  Laglösa  köping.  Sid. 
216,  1  sp.,  17  rad.  uppifrån  läs:  kon  Johan 
och   Sigismund. 

Wall,  kungsladugård  i  Walbo  socken  af  Getie- 

borgs  län.  uppgifven  till  '  mtl,  hvilket  är  blott 
ena  hemmansnumret;  gården,  på  4  nummer,  inne- 

håller 2'  -   mtl. 
Wnlln,  221  sid.  1  sp.  12  rad.  uppifr.  läs:  en 

farbroder  till  fältmarskalken,  grefve  etc. 

Wallby.  4  rad.  uppifrån  läs:  Okuö-  och 
Bond-Arnö-tjärdarne. 

Wallerstad,  sid.  233,  1  sp..   13  rad.   uppifr. 

står:  i  (är  pund  sterling.  ett  engelskt  mynt   ■ 
e:a  18  rdr  rmt). 
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Wolsjö,  byttes  till  frälse  Sr  1G30  af  Claes 
Christersson  Horn.  som  byggde  det  till  siiteri. 
hvilket  det  var  iinnu   1686. 

Walsiind  är  gammalt  frälse  och  ej  doneradt 
»med  de  andra  hemmanen»   till   Stuart. 

Wnmbåsa  gods  var  pantsatt  till  Mellby.  Vsane, 
Gammelstorps.  ^lörrums.  Asarum».  Hällaryds. 

Hoby  oih  Xettraby  kyrkor  för  l.i)S9  daler"  16 ore  s:mt;  vid  deras  utbyte  af  amiral  \\  acht- 
nieister.  lemnades  i  vederlag  eu  del  andra  heui- 

uiau  deribland  ̂   j,  mtl  Hammarby.  '  j,  Aske- 
boda. -  ..  Evaryd.  1  mtl  .Sandbeek.  '  2  Vsaue. 

"  yt  Hörby  .  hvilka  slutligen  i  en  föreuingsdom 
af  den  19  Dee.  1776  tillerkändes  öfveräte  Abra- 

ham Gustafsehöld  mot  en  till  kyrkorna  af  ho- 
nom erlagd  summa  af  4,318   dal.   19  öre  s:mt. 

Wtiriium,  sid.  249.  t?  rad.  uppifrån:  efter 

Jarlsberg  'Hjälsberg.   Gärdsberg). 

H'iirniim  AgSrden  tillhörde  i  medlet  af  KitXl- 
talet   Börje  Nilsson   Drakenberg. 

Witrtofta  härad,  endast  en  mindre  del  luirde 
till   Braheska  grefskapet. 

Wartoftd,  sid.  251.  25  rad.  nedifrån  stär: 

1682.  läs":  ltj84;  donerades  är  1657  till  Krik 
Gylleiistjerna. 

Wassbotten,  se  sid.  274  under  art.Wenersborg. 

Waxholm,  sid.  254,  2  rad.  nedifr.  står:  in- 
köptes, läs:  byttes. 

Wedebylund  och  Wedby,  by  uti  Augruius 

socken  af  Blekinge;  5'  ,  mtl,  M  52 — 58,  med 
liera  välbyggda  gårdar,  såsom  JSi  52,  1  mtl. 

med  trädgård  och  engelsk  parkanläggning;  .'>.'  53 
och  54,  1''24  iutl>  'ned  en  i  engelsk  stil  om- 

lagd trädgård :  märkligaste  egendomen  utgöres 

dock  af  .V  55.  ■■■'  .,  mtl,  och  .'Vi'  56,  -  ;,  mtl. 
med  manb\ggnader  sedan  1853.  en  vidsträckt, 
i  engelsk  stil  omlagd,  särdeles  prydlig  trädgärd 
med  växthus,  samt  en  täck.  af  trädplanteringar 
förskönad,  välbebyggd  lägenhet:  bland  egare 

räknar  denna  egendom  öfverdirektören  af  Thun- 

berg,  som  började  anläggningen  af  nya  dock- 
byggnaden  i  Carlskrona,  general-amiralen,  gr. 
Carl  August  Ehrensvärd,  son  till  Sveaborgs  och 
svenska  skärgårdsflottans  skapare,  grefve  Ang. 

Ehrensvärd,  och  Kath.  Elis.  Adlerheim,  utgif- 
varinna  af  tvänne  snillrika  verk:  »Resa  till 

Italien»  och  »De  fria  konsters  lilosofi»;  .>;' 57 
och  58,  l'/g  mtl,  är  utmärkt  för  sin  vackra 
utsigt  öfver  präktiga  bokskogar,  täcka  landt- 
ställen  och  en  af  Östersjöns  fagra  vikar;  — 

Killegården,  utgörande  JV.'  59  och  60,  1  mtl, 
med  Lyrkeby  gästgifvaregard.  Efter  laga  skif- 

tet, afsiutadt  1842,  utgör  bvns  inrösning.sjord 

368  tid  18,«  kpl..  deraf  åker  146  tid  8,-.  kpl.. 
*amt  afrösningsjorden  552  tid  26.-^  kpl.  —  A 
skogsmarken  förekomma  en  mängd  stenrör,  som 
förmodas  vara  odlingsrör. 

Wederum,  sid.  262.  2  rad.  nedifrån,  efter 
Michelsson  läs :  adlad  Hammarsköld. 

Wegeholm,  sid.  267,  1  sp..  14  rad.  uj)pifräu 
läs:  som  tick  af  konungen  tillstånd  att  besätta 

gårdarne  med  deras  egande  adliga  frälse-frihet. 

Wendel,  socken  i  Orbyhus    härad,     arealen  *) 

*)  ArL-.ilPu  iippgiTves  i  ekouoini^ika  charteverket  till 
li»:J,lK;»;  'ivadratrcf,  ileraf  äker  och  Hng  upptaga 
bvar'lcra  omkring  ;i3,000;  alUxå  är  Foi-nsells  upp- 
ifift  nänna-it  rätta  förliållainlct. 

uppgifves  af  Forssell  till  31,868  tid:  i  texten 

uppgifna  10,623  tid  är  efter  Hahr  (0..'>n:!  qv.mil). Wenersborg,  sid.  274.  1  sp.,  3  rad.  nedifr. 
stär:  sydligt,  läs:  vestligt. 

Wener-iborg,  sid.  274,  2  sp.,  stadens  första 
anläggning  skedde  å  det  till  kronan  inbyttu 
frälse-säteriet  Hufvudnäs  egor.  Staden  var  for- 

dom förenad  med  AVassiinda  och  Naglums  sock- 
nar  till   ett   ])astorat. 
Weiitrsbory,  sid.  276,  1  sp.,  12  rad.  uppifr. 

står:   Gyllenlijelm,  läs:  Gyllenheira. 
Wetiersncis,  orden:  på  AVrnersnäs  dog  etc. 

t.  o.  ui.  4  rad.  utgå. 

iVeiiersvik-,  latidtställe  uti  Waruums  socken 
af  Olme  härad  och  Carlstads  län.  utgöres  af  eu 
från  Gustafsviks  egor  afsöndrad  jorddel  och  eger 
märkvärdighet  af  att  vara  en  anläggning  af  i  ari 
.\.ug.  .\dler,sparre  ;».\lbano»  .  som  bott  der  under 
sin  makas  lifstid.  Sjclf  har  han  uppfört  alla  husen 
uppå  en  vid  Wcncrn  belägen  klippa,  sotn  förmoda» 
innehiilla  silfver,  enär  densamma  blifvit  inmutad 

för  silfveranledning.  och  anlagt  den  tämligen  vid- 
sträckta trädgården  samt  planterat  alla  träden  i 

alléen  och  omkring  gården,  der  ännu  qvarstä 
tvänne  kolossala  stenbord,  vid  hvilka  han  sutit 
och  diktat. 

Weiier.ifiL-,  egendom,  se  ()lme  socken  af 
Carlstads  län. 

Wenngarii,  sid.  279,  1  sp.,  17  rad.  nedifrån 
står:  Roos.   Uis:   Tre  Rosor. 

Wentkolnien,  kungsgård,  bildades  i  slutet  af 

1540-talet  af  några  bondhemman   pä  Algön. 
Wernuino,  sid.  285,  1  sp..  12  rad.  uppifrån 

står:  1683.  liisj  1613. 

Wtxshind,  7  rad.  nedifr.  läs:  l'/4  mtl.  — 
6  rad.   nedifr.  läs:  Finnerängcr. 

Westnnsju  i  Nässjö  socken   är  säteriladugård. 

IVestby,  härunder  nämnda  'v  skatte  By- 
xorna är  egentligen  en  del  af  hemmanet  Ostby 

Brygge  I/arsgärden. 
Wenierdals  fögderi.  7  rad.  uppifr.  står:  Äp- 

pelbo, läs:  Äppelbo.  Hvad  som  är  nämndt  under 

art.  Westerbergslags  fögderi  rörande  befolknin- 
gen, hörer  egentligen  till  Westerdalarnes,  men 

gäller  båda  fögderiernas. 
Westergutland,  sid.  299,  4  rad.  uppifr.  utgår : 

»samt  V.  Hisings  härad»,  som  hör  till  Bohus  län 
Westerhejde,  sid.  302,  1  sp.,  20  rad.  nedifr. 

står:  Wiborgs.  läs:   Wisborg. 

Wtster-Norrland,  sid.  308,  1  sp.,  14  rad.  upp- 
ifr. står:  1762.  läs:  1761.  16  rad.  uppifr.  utgår; 

Herjeädaleu,  som  då  hörde  till  Gefleborgs  län. 
Westervik,  sid.  311,  1  sp.,  30  rad.  uppifrån 

läs:   Westervik   tillföll  gr.   Per   Brahes  grefskap. 
Westeråi  län,  sid.  315,  första  domsagan  är 

Tuhundras  m.  11.  häraders,  den  fjerde:  Thors- 
tanas  m.  ti.  häraders. 

Wenterås  stad,  sid.  317,  1  sp.,  20  rad.  uppifr. 

står:  några  och  fyratio,  läs:  några  och  femtio, 
af  fabrikanter  och   handtverkare  finnas  84. 

IVexiö  stift,  på  sista  raden    utgår:  Kalmar. 

H'(;',  säteri  i  Ofver-Grans  socken  af  Häbo, 
ej  Bro  härad.  4 

IVisingnu,  398  sid.,  1  sp.  7  rad.  nedifr.  stär: 
Wrinlösa,  läs:  Wrixlösa.  —  17  rad.  nedifr. 
står;   Funnerstad.  läs:  Tunnerstad. 

yyärby  försåldes  i  Dec.  1866  till  lektor  Ber- 
gius  för  öfXJ.fXX)  rdr  rmt. 
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Yaberg  (i  mantals-  och  tax.-längden), 
Yaböke  (i  1777  års  jordebok),  eller  Öja- 
böke,  ett  mantal  frälse-säleri  uti  Femsjö 
socken,  Westho  härad  och  Jönköpinfjs 
län,  '/.,  mil  öster  om  kyrkan,  4  mil  frän 
Halmstad,  1'/.^  mil  frän  tillämuad  jern- 
väg  mellan  nämnda  stad  och  Wexiö. 
Gården,  belägen  vid  Yabergssjön,  på 
socknens  nordöstra  gräns,  blef  säteri  år 

1677,  då  den  tillhörde  ryttm,  P.  Gyl- 
lensvärd  till  Hössna;  egdes  1708  af  en 

enkefru  Riddermark,  1759  af  häradshöf- 
ding  John  Lilljegranat,  hvars  andra  fru, 
Maria  Catharina  Printz,  afled  här  1770, 
2  dagar  förrän  hon  skulle  ingå  nytt 
äktenskap  med  löjtn.  J.  G.  Cedersköld, 
som  äfven  varit  egare  af  gården,  der 
han  dog  år  1818.  På  sednare  tider  har 
Yabcrg  jemte  qvarn  och  såg  (det  hela 
taxeradt  till  21,400  rdr)  egts  till  hälf- 

ten af  professor  E.  Fries  i  Uppsala,  det 
öfriga  af  bönder. 

Ybby,  två  mantal  krono,  hvaraf  ett 
länsmans-  och  ett  häradsskrifvare-boställe, 
i  Wiby  socken,  Grimstens  härad  och 

Örebro  län,  c:a  3%  niil  s.  v.  från  Öre- 
bro stad. 

Ycke,  kronopark  i  Ulrika  socken, 
Walkebo  härad  och  Östergötlands  län, 

fordom  af  större  omfång,  748.'{Ä  tunnl , 
och  upplåten  på  rekognition  åt  Boxholms 
jernbruk,  med  förbehåll  för  kronan  af 

master  och  spiror,  men,  till  följd  af  mar- 
kens hergighet  och  afståudet  från  för- 

säljningsorter, föga  vinstgifvande;  numera 
upptagande  endast  392Vig  tid,  dock  af 
större  vigt  derigenom,  att  den  blifvit, 
från  1846,  iudulad  till  trakthuggning  på 
120  år,  samt  afverkningen  (cirka  30  ä 
60,000  kubikfot  pr  år)  anslagen  till  in- 

komst för  skogsplanteringskassan.  Hem- 
manet Ycke,  Vo  rotl,  har  blifvit  reduce- 

radt  från  Armsköld  och  derpå  varit 
anslaget  till  skogvaktare-boställe,  tills  det 
1747   blef  kyrkoherde-boställe. 

Ydre,  härad  i  Östergötlands  län,  hvars 
sydligaste  del   i   s.  k.  Yestra   Stång  det 

VII. 

intager,  ligger  vester  om  Stång-ån,  gränsen 
mot  Kalmar  län,  kring  sjön  Sömmen 
och  dess  tillflöden,  gränsar  i  norr  och 
nordvest  till  Göstrings  och  Wifolka,  i 
öster  och  nordost  till  Kinds,  i  sydost 
till  Sevedes  härad  af  Kalmar  län.  i  söder 
till  Södra  Wedbo  och  i  vester  till  Norra 

Wedbo  härad  af  Jönköpings  län.  I  af- 
seende  på  gränslinien  mellan  bägge  land- 

skapen, Östergötland  och  Smaland,  näm- 
ner Widegreu,  att  den  går  midt  igenom 

stugan  till  en  frälsegård  Sjögle  i  Vestra 
Ryds  socken,  så  att,  när  dess  innehafvare 
tillredt  maten  i  Småland,  äta  de  den  i 

Östergötland.  På  en  areal  af  8,492  qva- 
dratmil  eller  167,671  tid  fast  mark  och 

l'/.2  qvadratmil  vatten,  upptager  häradet 
6  hela  socknar:  Vestra  Éyd,  Svinhult, 
Asby,  Sund,  Torpa  och  Norra  Wi,  en 
del  af  Malexanders  (hvaraf  resten  föres 
till  Göstrings  och  Wifolka  härader),  af 
Rumskulla  (resten  och  kyrkan  ligga  i 
Kalmar  län)  och  af  Äskeryd  (resten  i 

Jönköpings  län),  med  tillsammans  298^'8 

mtl  (Broocmanuppgifverår  1770:  302'''/8)- Hela  häradet  räknas   bland  länets  högsta 

—  medelhöjden  är  617  fot  öfver  hafvet 
—  och  bergigaste  delar,  bestående  af 
medelst  dalar,  kärr  och  sjöar  afbrutna 
bergssträckningar,  än  skogvuxna,  än  kala, 
ofta  af  leende  skönhet,  ofta  viiJa  och 
ödsliga.  I  förra  hänseendet  utmärka  sig 
Torpadalen,  östra  delen  af  Asby  udde, 
östra  Logarns  strand  och  slutligen  vestra 
Logarns  strand  från  Tunarp  till  Hesters 
lid.  I  sednare  hänseendet:  vestra  delen 

af  Asby  udde.  Spikudden,  på  Asby  prest- 
gårds  egor,  trakten  omkring  >sorra  Wi 

och  synnerligast  den  dunkla  fördjupnin- 
gen vid  Wi  qvarnar  samt  slutligen  de 

djupa  s.  k.  Skamsgator,  mellan  reranade 
berg  på  Grafbymon  i  Sunds  socken. 
Bland  sköna  och  vidsträckta  utsigter 

intagas  främsta  rummen  af  den  vid  hem- 
manet Lund,  nära  Ed,  öfver  östra  Lö- 

garen,  med  dess  öar  och  uddiga  strän- 
der —  samt    af    den    från   ett  berg  på 

60 
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Asby  udde,  mellan  det  vackra  Bönuäs  och 

byn  Marek,  öfver  den  labyrintiska  So- 
mens  öar  och  uddar.  Pa  Ydres  många 
höjdsträckningar  tinnes  dock  intet  berg 
af  betydlig  höjd,  så  franit  man  ej  dertill 
vill  räkna  Höga  Klint:  Urberget  på  So- 
meus  strand  i  Norra  Wi  är  ock  mindre 

betydligt  än  ryktbart  genom  sagan  om 

ur-kou.  Likaså  äro  brudklipporna  vid 
Asby  märkvärdiga  endast  genom  sin  be- 

nämning. T  eu  bergsluttning  i  Asby 
socken  finnas  3  reguliert  formade  jätte- 

grytor af  en  manslängds  djuplek.  Ydres 
flora  är  i  plianerogamiskt  hänseende  icke 

ovanlig;  men  så  mycket  mer  i  chrypto- 
gamiskt,  syunerligast  i  afseende  på  laf- 
var,  hvilka  väl  trifvas  i  eu  mot  norden 
sluttande  bergsbygd.  Murgrönan  växer 
vild  på  BolskuUe  i  Soraen.  Bland  rinnande 
vattendrag  är  Bnlsjöån  störst.  Hufvudnä- 
ringar  äro  jordbruk,  boskapsskötsel  och 
skogsbruk.  Den  odlade  jorden  uppgifves 
tilf  9,042  tid,  naturlig  äng  till  27,005 
tid.  Afven  här,  såsom  öfver  hela  landet, 

erhöllo  förfäderna  på  sina  efter  Diger- 
döden inskränktare  åkerfält  ymnigare 

grödor  än  vi  på  våra  nu  mångdubblade, 

säkerligen  till  följd  af  bördighetens  af- 
tagande  och  klimatets  försämring,  hvil- 
ket  bland  annat  äfven  kan  slutas  deraf, 
att  kornet,  detta  för  väderleken  öratåli- 

gaste sädesslag,  som  fordrar  den  bördi- 
gaste åkern,  och  som,  ehuru  här  sådt  på 

sandraylla,  ortens  allmännaste  jordmån, 
ännu  pä  1500-talet  var  Ydres  hufvud- 
säde,  likväl  i  våra  dagar  måst  mer  och 
mer  afläsgas  och  kan  numera  härstädes 
icke  med  hopp  om  skörd  odlas  på  fler 
än  några  och  trettio  hemman,  som  ega 
en  liten  blandniug  af  lera.  Eken,  vårt 
ädlaste  och  mest  långlifvade  trädslag, 
som  förr  växte  här  i  otrolig  mängd,  är 

numera  nästan  försvunnen  och  synes  van- 
trifvas;  tallen  uppnår  hvarken  den  höjd, 
tjocklek  eller  kärna  som  fordom;  blott 
en  enda  hassel  kan  nu  upptäckas  i  Ydre, 
och  denna  växande  i  mycket  bördig  jord. 
Oaktadt  den  större  l)åde  omtanke  och 

konst, hvarmed  trädgårdsskötseln  bedrifves 
nu  raot  förr,  se  vi  ändock  inga  af  de  i  vårt 
tidhvarf  uppdragna  stammar  af  päron, 
äple  och  körsbär  erhålla  hvarken  den 
långvarighet  eller  storlek,  som  åtskilliga 

ännu  qvarlefvande  från  ortens  gynnsam- 
mare luftstrecks  tider.     De  gamla  Ydre- 

boerna  voro  visst  lika  litet  sparsamma 

med  jagt  och  fiske  som  deras  afkomlin- 
gar,  och  likväl  fanns  på  den  tiden  ville- 

bråd i  största  myckenhet;  t.  o.  ra.  rå- 
djuren voro  talrika  ännu  under  tidrym- 

den mellan  1700  och  1740,  dä  vargar 

allraraest  hemsökte  orten.  Vid  lågt  vat- 
tenstånd varseblifver  man  i  sjöarna,  äf- 

ven i  dem,  der  nu  nästan  ingen  fisk 

anträffas,  en  myckenhet  inrättningar,  så- 
som qvarlefvor  af  verkar,  katsor,  bråtar 

m.  m.,  hvilka  vittna  både  om  rik  tillgång 

på  fisk  och  stor  ifver  att  fånga  den- 
samma; alltså  måste  den  närvarande 

minskningen  tillskrifvas  naturens  egen 
inverkan.  Den  bortvikande  växtlighetens 
sista  bemödanden  visa  sig  genom  mossa 

och  ljung,  som  nu  öfverhölja  Ydres  for- 
dora frodiga  betesmarker.  Biskötseln, 

som  utgjort  en  af  ortens,  liksom  hela 
landets,  hufvudiiäringar,  aftager  äfven  mer 
och  mer.  —  Ar  1863  var  ett  helt  mtl 
i  medeltal  taxeradt  till  22,400  rdr  rmt. 

—  Inbyggarnes  antal  år  1805:  8,136, 

har  uppgått  till  c:a  10,240.  Ydre  in- 
byggare, som  icke  anse  sig  såsom  Öst- 

götar, ännu  mindre  såsom  Småländnin- 
gar,  utan  kalla  sig  endast  Ydreboer,  äro 
i  allmänhet  ett  idogt  och  stilla  folk.  Ur 
kamraarjunkaren  och  riddaren  L.  F.  von 
Eääfs  på  Forsnäs  anteckningar  om  Ydre 
meddelas  här  ett  utdrag,  till  bedömande 

af  folkkaraktereu  och  sedligheten,  grun- 

dadt  på  domstolsböckerna  allt  från  bör- 
jan af  IGOO-talet  intill  närvarande  tid. 
»Under  åren  1608 — 63  utgjordes  de 

flesta  målen  af  enkla  och  dubbla  hors- 
samt  lagersmal,  dernäst  en  mängd  dråp, 
slagsmål  och  öfvervåld,  jemte  sqvaller 
och  förtal;  oloflig  jagt,  förbränning  och 

fayg8'6  af  eke;  någon  gång  stöld  och 
tjufnad,  sällan  skuldlordran  eller  bedrä- 

geri; 1664 — 69  aftaga  dråp  och  hor, 
hvaremot  tjuinad  och  skuldfordran  för- 

ökas, lagersmal  fortfara;  1670 — 1686 
slagsmål,  skuldkraf,  lagersmal  och  hus- 
tjufnad  samt  fylleri.  I  medlet  och  mot 
slutet  af  1700-talet  förekomma  mest  te- 
staments-  och  lösningstvister,  lägersmål, 
osäraja  makar  emellan,  ekhygge.  Från 

året  1825  aftaga  tilltal  för  hor  och  la- 
gersmal, inbrott  och  tjufnader  tilltaga, 

äfvensom  åklagari  raot  fylleri  och  oloflig 
tillverkning  och  försäljning  af  bränvin  i 
förfärande    grad.     De    ännu    fortgående 
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hypotheksvärderingarne  begärdes  första 
gängen  1846.  Angående  målens  utred- 

ning, bemödade  sig  gamla  dorastolen 
att  med  ens  afgöra  hvarje  raal  uti  iiela 
dess  sammanhang  samt  att  undanröja 
all  tvist  för  framtiden;  mot  slutet  af 

1600-talet,  förmodligen  en  följd  al  pro- 
cesbordningeu  af  ar  1695,  började  målen 
söndras  till  särskilda  instämningar  för 
raellankommande  frågor.  Appellutioner 

blefvo  först  på  1670-tale*t  mer  vanliga. Första  testamente  omnämnes  1664,  gjordt 
inför  Hatten  af  barnlösa  makar  på  deras 

lösören;  det  äldsta,  muntliga,  inför  en- 
skilda vittnen,  är  af  år  1688.  Mot  samma 

århundrades  slut  blefvo  dylika  handlingar 
af  alla  slag  vanliga,  föranledande  genom 

olaglighet  eller  otydligt  innehåll  till  tal- 
rika tvister.  På  förra  hälften  af  1600- 

talet  var  tillsättandet  af  förmyndare  ovan- 
ligt. De  kallades  då  målsmän,  år  1661 

förtrogne  män  och  derefter  förmyndare. 

Ar  1670  anslog  Rätten  för  första  gån- 
gen medel  af  omyndigs  egendom  till  dess 

uppfostran;  på  1680-talet  förordnade 
landshöfdiugen  en  hustru  till  förmyndare 

för  en  yngre  ogift  syster.  Första  gån- 
gen gode  män  förordnades  var  1720, 

uti  en  tvist  mellan  rusthållare  om  raun- 

deringspersedlar.  Första  åtalet  för  under- 
låten bouppteckning  och  icke  erlagd  fat- 

tigprocent skedde  1709.  Äldsta  anteck- 
ning, att  penningar  för  hemmauslösen 

blifvit  i  häradskistan  inlagda,  är  af  år 
1624.  En  af-art  af  forntidens  sätt  att 
låna  penningar  mot  pant  af  lösören  eller 

af  fastigheter,  som  lemuades  i  långifvar- 
nes  förvaltning,  och  af  hvilkas  afkastning 

eller  ränta  han  gjorde  sig  betald  för  in- 
tresset, har  efter  1790-talet  uppkommit 

i  de  talrika  och  förderfliga  s.  k.  förpant- 
ningarna,  hvavigenora  torp  och  park  af- 
söndras  från  hemmanen  pä  vissa  år  eller 
innehafvarnes  lifstid.  med  olikartade  vil- 

kor.  Nu  vanlig  inteckning  förekom  ej 
innan  1669.  Mot  slutet  af  1680-talet 
togos  lån  i  banken  mot  inteckning;  ännu 

mera  1760 — 1770,  då  nästan  hvarje  sä- 
teri- och  frälse-egendom  graverades  för 

samma  verks  räkning.  Xumera  syssel- 
sättas domare  och  nämnd  med  värderin- 

gar för  Östergötlands  hypotheksförening, 
hvars  inteckningar  fylla  protokollen  och 
föra  utur  landet  räntan  på  denna  ofant- 

liga skuld.  Första  gravationsbeviset  lem- 

n^des  år  1681.  Att  äfven  hemmanens 

handlingar  pantsattes  för  skulder,  visar 
sig  af  en  tvist  år  1709  mellan  tväune 

gårdsgrannar  om  eganderätten  till  byns 
dokumenter,  då  Rätten  dömde  till  lott- 
ning,  att  den  ena  borde  erhålla  origina- 
lerna  och  den  andra  afskrifter.  Äldsta 

upplysning  vid  tinget  af  hittade  saker 
förekom  1696.  Den  första  konkurs,  dom- 

böckerna omtala,  var  ufverste-löjtn.  och 
assessorn,  baron  Ch.  Horns  på  Norrby, 
börjad  1673  och  uppgjord  1687.  Kraf 
för  ingångna  borgensförbindelser  börja 
1648 — 50.  Ydre,  ehuru  till  större  delen 
omgränsadt  af  Småland,  der  ännu  räknas 

daler  s:mt,  har  liksom  det  öfriga  Öster- 
götland begagnat  daler  kopparmynt.  Ar 

1690  uppstod  första  rättegäng  om  andel 
i  hägnad  mellan  grannar.  År  1741 
skedde  första  undersökningen  om  ny  tull- 
qvaru,  då  anläggning  af  Kås  i  Torpa 
socken  beviljades.  Äldsta  rättegången  om 
fattigförsörjning  förekommer  1729;  första 
offentliga  tiggeriet  finnes  i  domboksut- 

draget för  år  1706.  Första  anledningen 
till  tvist  inför  häradsrätten  om  olaglig- 

heter vid  prestval  gafs,  när  Knut  Beck- 
strand  1765  blef  kyrkoherde  i  Torpa. 
Första  tilltalet  för  underlåten  reservskjuts 
inträffade  1706.  Bevis  för  syskonbarn, 
som  sökte  konungens  tillstånd  att  träda 

i  äktenskap,  blefvo  efter  1765  icke  ovan- 
liga. På  1750 — 1760-talen  förekommo 

flera  käromål  af  kronans  salpetersjudare 
och  af  utridare  vid  samma  stat  om  för- 

derfvad  salpeterjord.  Landsköp  åklaga- 
des ofta  af  Skenninge  stad,  till  hvars 

bandelsdistrikt  Ydre  hörde.  Riksdags- 
mannaval  inför  Rätten  omnämnes  första 

gången  1680.  Kammar-revisionens  an- 
märkningar föredrogos  viil  domstolen  från 

år  1690.  Till  slut  må,  såsom  intyg  på 
den  aktningsbjudande  församling,  som  i 
äldre  tider  till  stor  del  utgjorde  dom- 
hafvarens  styrka,  i  stället  för  nutidens, 
nämnas:  att  t.  ex.  kontraktsprosten  i 
Sunnerbo  och  kyrkoherden  i  Angelstad 
Peder  Magnus,  ofta  hela  dagen  bivistade 
häradstinget,  icke  för  att  mästra  alla 
domar,  utan  i  stället  aktgifva  på  hur 
folket  förhöll  sig  vid  häradet;  han  gladde 
sig,  när  han  förmärkte,  att  Kristi  kyrka 
uppbyggdes  af  både  embetena,  kyrkorna 
och  befallningsmännen;  hans  enskilda 
vittnesbörd     gällde    ock     mycket    i    tvi 
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stiga  saker  för  hans  kända  rättsinnighet, 
etc.  etc.» 

Några  exempel  på  Ydre-allmogens 
tungomål  torde  här  få  en  plats:  Ma, 
slåtta  ma  =  vattensjuk  äng;  Liisk  = 
klen  fisk,  oätbar,  sämre  fisk;  Binka  = 

hop,  hög;  Dank,  kärrdauk  ̂ =  kärraktig, 
tutvig  mark,  äfvea  med  skog  på;  Hårkr 
=  modig,  stor  på,  stursk ;  Skvinn  = 
klen,  mager;  Slod  =  en  hop,  mängd; 
Stuka  hop  =  stacka,  sätta  rågkärfvar  i 
stack;  Öra  =  öarna. 

Tdre  härad,  uti  gamla  handlingar 

skrifvet  Ythre,  Yder  och  Yderoe,  förpan- 
tades jemte  Tjust  och  Kind,  allt  under 

Stegeholm,  år  1385  till  den  ryktbare 
Bo  Jonsson  Grip  för  till  kon.  Albrecht 

försträckta  penningar.  Under  de  år  drot- 
sets  arfvingar  innehade  häradet,  styrdes 
det  af  riddar  Vikke  eller  Ficke,  som 

benämndes  capitaneus  Ydriae  (=  ståt- 
hållarevärdighet). Innehades  i  slutet  af 

1400-talet,  då  Norra  VVedbo,  Wista  och 
Tveta  voro  lagda  dertill,  af  riksrådet 
Erik  Gyllenstjerna,  ihjelslagen  1502  af 
Vestgötabönder,  för  det  han  öfvergifvit 
Elfsborg.  Ar  1527  den  1  Sept.  gaf 
kon.  Gustaf  I  Ydre  med  all  kungl.  ränta 

och  rättighet  i  förläning  till  Måns  Jo- 
hansson af  ätten  Natt  och  Dag,  som  d. 

6  Okt.  1536  äfven  erhöll  biskopssakerna 
i  Kind,  Ydre  och  Walkebo,  hvilka  dock, 
redan  under  hans  lifstid,  gåfvos  till  hans 
svåger,  Axel  Eriksson  Bjelke,  lagman  i 
Småland  1554;  efter  hans  död  1559 

indrogs  förläningen,  som  utom  Y'dre  ut- 
gjordes af  Södra  Wedbo,  större  delen  af 

Bankekinds  härad  och  Askeby  klosters 
landtboer,  med  1561  års  ränta.  Hära- 

det, som  ännu  vid  Gustaf  I:s  dÖd  räk- 
nades till  Småland,  tillföll,  enligt  nämnda 

konungs  testamente,  med  detta  landskap 
jemle  Östergötland,  Dal  ra.  m.,  hertig 

Magnus,  efter  hvars  död  1595  det  åter- 
gick till  kronan  för  en  tidrymd  af  1 1 

år  och  åtföljde  derefter  alltid  Östergöt- 
land, ehuru  det  länge  sedermera  i  alla 

offentliga  handlingar  antecknades  under 
Småland.  Sedan  hertig  Johan  afsagt  sig 
arfsrätten  till  riket,  erhöll  han  år  1606 
Östergötland  med  Ydre  jemte  Dal  m.  m. 
till  furstendöme.  Af  kon.  Gustaf  II  Adolf 

anslogs  Ydre  jemte  andra  härader  i  Öster- 
götland och  Småland  i  morgongåfva  till 

lifgeding  åt  hans  gemål.    Sedermera  har 

detta  härad,  jemte  länet,  hvartill  det  ly- 
der, icke  varit  skildt  från  kronans  ome- 

delbara förvaltning.  De  titlar  af  hertigar 
till  Östergötland,  som  intill  närvarande 
tid  blifvit  utdelade,  hafva  varit  blott  till 

namnet.  —  Under  medeltiden  synes  Y"dre 
haft  egen  häradshöfding,  och  säkert  är, 
att  det  från  1560  utgjorde  särskild  dora- 

saga, tills  kon.  Gustaf  II  Adolf  i  bref 
af  år  1629  förenade  det  med  »Balbygd, 
Aska,  Norra  Mtire,  Sollentuna,  Memmingz 

och  Daals  härader».  *)  Stundom  omfattade 
domsagan  4,  någongång  3  eller  blott  2 
härader,  intill  1680,  då  Wifolka,  Kinda, 
Ydre  och  Walkebo  tillsammans  utgjorde 
en  domsaga,  och  förblef  förhållandet  så 
ända  till  1778,  då  Wifolka  och  Walkebo 
afsöndrades.  Folkmängden  i  dorasagan 

uppgick  1865  till  30,700  personer.  — 
Vid  början  af  1600-talet  var  tingshuset 
beläget  i  egoskilnaden  raellan  Sunds 

kyrkoutjord  och  frälse-hemraauet  Äng, 
flyttades  1745  till  sitt  nuvarande  ställe  och 
har  sedermera  undergått  flerfaldiga  re- 

parationer; bredvid  tingshuset  har  alltid 
häradets  fängelse  befunnits;  först  1845 
antogs  särskild  fångvaktare.  Vid  Sund 
är  äfven  gästgifvaregård  och  sedan  1863 
postinrättning.  Utom  dessa  byggnader 
underhåller  häradet  magasin  och  stall 
vid  Kisa,  Till  afrättsplats  har  Öfversta 
och  jerana  planen  af  en  sandås  norr  om 
vägen  från  Sunds  kyrka  till  Spånga  bro 
blifvit  under  sednaste  århundrade  be- 

gagnad. Första  gången  häradssigillet 
oratalas,  är  uti  en  attest  af  d.  24  April 
1568,  om  qvarnströramen  vid  Forssnäs; 
det  bar  ett  kors  med  4  stycken  sexuddiga 

stjernor,  en  i  hvardera  vinkeln,  och  om- 
skrift:  Sigillum  Ydrianorura,  men  befin- 
ues  redan  1578  vara  förändradt,  före- 

ställande 2:ue  sjöar,  med  oraskrift:  Ydres 
Herede  signet;  detta  användes  170  till 
180  år.  Det  nu  brukliga  är  stucket  både 
i  stål  och  marmor  1752,  innehållande 

ett  landskap,  som  föreställer  dåvarande 

Sunds  kyrka  med  sin  ringmur  och  klock- 
stapel, tingshusets  på  den  tiden  egande 

utseende,  den  ryktbara  stora  eken  der- 
invid,  bron  mellan  båda  Sunds-sjöarna, 
galgbacken  der  bakom  på  Grafby  och  Sunds 

egor.  Länsmanssigillet,  utan  årtal,  före- 
ställer 3  strömraar,  inneslutna  af  en  blom- 

sterkrans. Signetet  för  fögderiet  (det  Irsta, 

•)  Ydre  härad    af  L.  F.    Rääf,  III  del.,  sid.   10. 
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eft.  Hahr  det  8:tle)  innefattarÖstergötlands 
med  kgl.  krona  krönta  vapen  och  omskrift: 
Kind  och  Ydre  Häraders  fögderi-sigill. 

I  fä  härader  af  länet  torde  finnas 

så  mänga  säterier  som  här,  deraf  mär- 
kas: Alarp,  Ekäng,  Brandsnäs,  Dalby, 

Bulsjö,  Ed,  Aspenäs,  Bollnäs,  Bubbarp, 

Falla,  Forss7iäs,  Grafby,  Britebeiy,  I/e- 
stra,  Holma,  Malma,  Olstorp,  Norrby, 
Näs,  Linnekulla,  Lidamålen,  Lilljehohnen, 

Redeby,  liibbingshof,  Sånarp,  Sonna,  Sva- 
na,  iSjövik,  Sundör,  Salebo,  Sommevik, 

Stjernesand,  Tunnarp,  Tdngarp  och  Trän- 
berga.  Från  forntiden  märkas  Norrhiäts 

by,  Oppeby,  Hjelmseryd,  Tunibo  och  Fro- 
dehammar,  nu  Fruhammar.  Af  fornlem- 
ningar  finnas  en  runsten  vid  Sund  i  Eds 
socken,  en  s.  k.  rirarunabok  pä  7  blad 

af  björk  vid  Grönshult  i  Humskulla  soc- 
ken, ättehögar  på  flera  ställen;  öfver  ea 

sådan  har  kontraktsprosten  Hedner  lem- 
nat  en  beskrifning  till  kongl.  Vitterhets-, 
Historie-  och  Aiitiqvitets-Akademien.  — 
idre  är  skalden  Tranérs  födelseort;  leste- 

tikern  A.  Töniros'  bref  och  dagboksan- 
teckningar vittna  om  hvilket  intryck  Ydres 

natur  gjort  pä  honom. 
Ydre,  kontrakt  af  Linköpings  stift 

och  det  16:de  i  ordningen,  utgöres  af 

6  pastorater:  Vestra  Ryd;  —  Asby;  — 
Sund;  —  Torpa ;  —  Malexander ;  — 
Norra  Wi,  alla  konsistoriela  utom  N:a 

Wi.  —  Folkmängd  c:a  11,350.  Af  kända 
kyrkoherde-längden,  som  börjar  med  kyrko- 

herden i  Sund,  Erik,  på  1360-talet,  fin- 
ner man,  att  på  1550-talet  skett  ett 

ombyte  af  prost  i  och  för  åliggandet  att 

uppbära  och  redovisa  biskopens  inkom- 
ster samt  att  en  kyrkoherde  i  Kind  nå- 
gra år  varit  prost  öfver  Ydre^  med  hvil- 

kea  titel  först  J.  Durneus  1764  utmärk- 
tes; värdighet  af  theol.  doktor  har  ingen 

af  dess  presterskap  erhållit  före  mag. 
A.   Hedner,  uuv.   kyrkoherde  i  Asby. 

Ydrehammar,  sågverk  uti  Rumskulla 
socken,  Ydre  härad  och  Östergötlands 

län,  anlagdt  på  skattehemmanet  Norr- 
hults  egor,  med  privilegier  af  den  10 
Juni  1777;  tillhörde  1825  Samuel  Dri- 

stig, 1863  C.  S.  Cullberg,  som  äfven  var 

egare  till  '/a  ̂^^  i  Norrhult  (hela  hem- 
manet 1  mtl)  med  qvarn  och  Odesjöfors 

pappersbruk  vid  Stångån,  inom  samma 
socken,  och  Ottinge  säteri  med  underly- 

dande Vg  frälse,    -/i  skatte  i  Lofta  soc- 

ken af  Kalmar  län;  sågverket  var  s.  år 
taxeradt  till  10,050  rdr.  För  nämnda 
Cullberg  äro  privilegier  utfärdade  d  23 

December  1857  å  ett  stångjerns-  och  ma- 
nufakturverk för  1  stångjernshärd  med 

hammare,  1  knipp-  och  2  spikhamrar, 
att  anläggas  vid  Ramsefalls  .sågverk  uti 
Rumskulla  socken  af  Ydre  härad  och  be- 

nämnas Ydrehammar  (ännu  år  1865  ej 
uppförd)  samt  dito  af  d.  10  Aug.  1857 

å  en  ä  ',.,  mtl  i  skattehemmanet  llara- 
sefalls  egor  i  Södra  Wi  socken,  Sevedes 
härad  och  Kalmar  län,  Vi^  mil  n.  v. 

(Van  kyrkan  och  '.^  mil  n.  o.  från  såg- 
verket, uppförd  masugn,  som  äfven  kom- 

mer att  benämnas  Ydrehammar,  med  9 

års  frihet  fråu  afrads  erläggande  till  kro- 
nan, räknadt  från  d.  1  Nov.  1857.  —  Adr.: 

Wimnierby,   hvartill  räknas  2'/4  mil. 
Yfre,  by  i  Tierps  sorken  och  Örby- 

hus  härad  af  Uppsala  län,  nära  Ullfors 

masugn  vid  Tierpsån,  4',._,  mil  från  Upp- 
sala, vid  diligenselinien  mellan  Gcfle  och 

Uppsala;  5'/2  mantal  skatte  på  6  n:r, 
taxerade  till  107,500  rdr  rmt,  och  od- 

lingar på  allmänningen  till  4,150  rdr; 

J^  <o')  och  M  3,  iV/o  mtl,  utgöra  en  väl- 
bebyggd  gård,  tillhörig  kassör  Olsson  i 
Westerås;  resten  har  9  brukare:  i  byn 

äro  häradets  tingsställe  och  gästgifvare- 
gård;  skjutsar  till:  Läby  i  söder  2  mil, 

till  Rocknö  i  nordost  1 '  ̂  ̂ '1.  till  Me- 
hede  i  norr  2',8   mil. 

Yggestorp,  se  art.  Öggestorps  s:n. 
Yia,  Yhla  eller  Buhrvik,  ett  berustadt 

säteri  i  Knutby  socken  af  Stockholms 

län,  omkring  3'/.^  mil  från  Uppsala,  har 
varit  ett  Uppsala  ödegods,  på  1540-talet 
ännu  by,  köptes  till  skatte  1722  af  Gu- 

staf Bure;  är  ensamt  åsätt  ett  tax. -värde 
af  90,000  rdr  rmt,  underl.  äro  3  frälse 

och  1^4  skatte  Sätter;  finnes  närmare 
beskrifvet  under  art.  Burvik.  —  Run- 

stenen på  gårdens  egor  innehåller  in- 
skriften: Uitnböarn  -f  löt.  rasa.  stan. 

aftr.  öaur.  saa.  o5l)öalm  (Vihialm?) 
auk.  l-uili)ii.  fri.  l)aas.  arfö.  Kstaiu. 
(Ett  stående  djur  och   en  fogel.) 

Yien,  sjö  i  Svartarps  socken,  Tveta 
härad  och  Jönköpings  län;  utgör  östra 
gränsen  mot  Jersnäs  socken;  i  denna 

sjö,  som  är  '/g  mil  lång,  har  Nätaren sitt  enda  utlopp. 

*)  Geuom  general-poststyrelsens  bref  af  d.  27  Dec. 
1861   har  M  6  upphört  alt  vara  post-hemman. 



474 YlfVarvd. TmninsshvUan. 

Ylfvaryd*  Ylwaryth,  nu  Ul/verud, 
ett  torp  i  Kils  socken  och  härad  af 
Wärmlands  län,  gifvet  jenite  Ekenäs  gärd, 
ar  1431,  af  Alexander  Torstensson  till 

kyrkoherden  i  Kil. 
Yllestad  med  Xäs  och  Wistorp,  ett 

konsistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen 

inom  Skara  stift,  4'.'.,  mil  frän  Skara, 
med  44^./i6  mtl,  bebodda  1865  af  1,630 
personer.  —  Yllestad,  socken  uti  ̂ yar- 
tofta  härad  af  Skaraborgs  län,  1^/^  mil 
s.  o.  frän  Falköping,  begränsas  i  norr 
af  Näs  och  Kymbo,  i  öster  af  Sandhera, 
i  söder  af  Wistorp,  i  vester  af  Asaka; 
arealen,  0,2so  qvadratrail  =  6,480  tid 
fast  mark  (6,758  tid,  deraf  585  vatten 

efter  C.  af  Forsell),  är  fördelad  på  21^/^^ 
mtl,  deraf  lo^\^  skatte,  5''/g  krono,  3 
frälse;  folkmängden  omkring  890.  Mar- 

ken är  till  en  del  bergig  och  stenbunden 

samt  omgifves  af  mossar  och  kärr;  skogs- 
tillgängen är  knapp;  men  risbränsle  och 

vedbrand  erhållas  frän  skogsparken  Aspen. 
Hela  taxeringsvärdet  är  406,100  rdr  rrat. 

—  Kyrkan,  belägen  raidt  imellan  War- 
tofta  och  Sandheras  jernvägsstationer, 

ungefär  •[  ̂  mil  från  hvardera,  är  om- 
byggd 1848.  Barnundervisningen  bcstri- 

des  i  en  fast  skola  med  2  klasser  lör 

något  öfver  100  barn  af  1  examinerad 
och  1  oexaminerad  lärare;  till  skolan 

hörer  ett  planteringsland  af  6,562  qva- 
dratfots  ytvidd.  Socknen  har  skol-  och 
fattighus  samt  magasin.  —  Till  fornmin- 

nen höra  en,  vid  gräfning  af  en  källare, 

funnen  ovanligt  stor  hall,  med  11  ben- 
rangel  efter  menniskor  af  större  race  än 
deu  numera  allmänna,  tillika  med  bladet 
af  en  rakknif;  men  en  elak  lukt  hindrade 
vidare  gräfning.  Man  håller  före,  att 
platsen  varit  griftplats  för  de  i  pesten 
1709—10  aflicine.  Under  det  uedrifna 
tornet  har  man  äfven  funnit  ihopsraälta 

raalmbitar,  troligen  minnen  efter  Danskar- 
nes härjningar  åren  1611  — 13.  Afven- 

ledes  torde  i  viss  mån  bland  fornminnen 

kunna  räknas  åtskilliga  vid  bröllopp  an- 
tagna bruk,  deribland  några  ovanligare 

må  här  omnämnas,  såsom  att  bruden 
och  brudtärnorna  efter  slutad  dans  för- 

svinna för  att  plocka  af  sig  all  grannlåt, 
bestående  i  lånta,  målade  fjädrar,  band 
och  annat  glittertyg,  hvarefter  de  åter 

visa  sig  för  gästerna  i  tarfliga,  men  hygg- 
liga kläder;    ett    annat    bruk  är  att,  då 

brudparet  lyckönskas,  lörer  brudens  när- 
maste anförvandt  ett  stycke  kött,  vanli- 

gen af  en  höna,  i  munnen  först  på  brud- 
gummen, sedan  pä  bruden,  pä  det  att, 

enligt  sägnen,  om  någon  olycka  skulle 
drabba  det  nygifta  parets  kreatur,  så 
skall  det  ske  på  det  djuret,  hvars  kött 
de  först  ätit,  sedan  de  blifvit  samman- 
vigda,  och  som  hönan  är  det  minst  dyr- 

bara, så  väljes  vanligen  dess  kött. 
Till  märkliga  män,  utgångna  härifrån, 

räknas  den  namnkunnige  doktor  Kristoffer 
Carlander,  under  det  fadern,  Asraund 
Carlander,  var  kyrkoherde,  död  1848, 
(se  Wetensk.-Akad.  handl.  1848,  sid.  492, 
II  afdeluingen). 

Bland  gårdar  märkas:  Stånghem,  '/; 
mantal  skatte,  i  sambruk  med  '/^  skatte 
Badened,  egare  landtraäteridirektör  P.  G. 

Friberger;  —  Kuttilstorp,  1  frälse-säteri, 
vid  jernbanan  mellan  Fal-  och  Jönkö- 

ping; —  Yllestad,  1  mtl  skatte-säteri,  V2 

frälse  och  '^\  militise;  —  det  sed n are  är 
troligen  det  i  Konversations-Lexikon  om- 

nämnda löjtnants-bostället  Qvättak,  som 
skall  fordom  tillhört  grefve  Per  Brahe, 
men  blifvit  reduceradt.  Till  Yllestad  skref 

sig  på  1400-talet  Sven  Thordsson  (Store) 
af  den  gamla  förnämliga  Blå-ätten.  — 
Prestbolet,  1  mtl.  —  Trashed,  1  mtl 
krono.  —  Byar  äro:  5%  skatte  IV4 
krono  Badened,  iVg  skatte  Gjärdstorp 
och  Gumiebo;  enstaka  hemman:  Stora 
och  Lilla  Ormaslätten,  Guddarp,  Dålebo, 

Stenåsen,  Hömb  och  Smärtorna.  —  Adr.: 
Wartofta  station. 

Ymningshyttan  eller  Ömningshyttan, 
masugn  i  Örebro  län,  Lekebergs  härad 
och  Tysslinge  socken,  3  mil  från  Örebro, 
med  en  uppgifven  tillverkning  af  1,200 
till  2,000  skU  eller  i  medeltal  under 

åren  1855 — 61  af  4,600  centner  (upp- 
gick 1863  till  6,820  centner)  tackjern, 

som  gjutes  i  coquillformar.  Malmen  hem- 
tas  från  egna  grufvor  på  Dalkarlsbergs- 
och  Stribergsfält  i  Nora  bergslag  på  1 
a  2  mils  afstånd.  Hyttan,  af  sten,  har 
blott  en  forma,  varmapparat,  blåsmaskin 

af  tackjern  och  rostugn  för  stybb;  taxe- 
rades 1863  med  byggnader  till  13,100 

rdr  rmt.  —  Under  masugnen  lyda  3V4 

mtl  i  Tysslinge,  deribland  V2  "^tl  Ym- 
uingshult  eller  Ömningshult,  skatteköpt 

år  1838,  1'/.^  mtl  i  Kihls,  '/o  mtl  i 
Hidinge    socknar;    tillsaramans  b^j^  mtl 
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skatte,  hvilkas  hela  areal  i  skog  och  in- 

egor  utgör  omkring  4,000  tid;  här  fin- 
nas äfven  2:ne  stainpverk.  —  Vid  liytton 

har  fordora  varit  ett  bomb-  och  styek- 
gjuteri.  tillhörigt  brukspatronerna  v.  Wah- 
rendorff,  hvilkct  sedermera  öfvergatt  först 
till  brukspatronen  Abr.  Christiernsson, 
derefter  till  kammarherren  Steuck  och 

sedan  til!  brukspatron  N.  M.  Lindh, 
hvilken  försålde  det  år  1834  med  un- 

derlydande hemman  till  brukspatronen 
P.  Hinnerson  pa  Garphytte  bruk;  men 
enligt  kongl.  bergskollegii  resolution  af 
den  10  April  1822  ega  kringliggande 

bergsmän  inom  Tysslinge  socken  skyldig- 
het och  rättighet  att  här  emot  lega  idka 

blåsning  gemensamt  med  hytteegaren. 
Ymseborg,  Ymsingsborg.  Pu  en  udde  i 

sjön  Ymsen,  i  Bäcks  socken  af  Skaraborgs 
län,  —  udden  kallades  fordom  Borgmid, 
sedan  förvridet  till  Berrud,  —  trätias  vid 

frälse-hemmanet  LiingAkor  qvarlefvor  efter 
murar  ora  4  alnars  tjocklek,  efter  en  i 
klippan  sprängd  brunn  pa  högsta  höjden 
inuti  ruinen,  alltid  full  med  vatten,  oak- 
tadt  den  ligger  100  fot  öfver  sjön,  samt 

efter  grafvar  och  vallar,  —  nu  mer  det 
enda,  som  återstår  efter  den  fordna  Folk- 

ungaborgen Ymseborg.  Ännu  vet  sägnen 

att  tala  ora  hemliga,  underjordiska  gån- 
gar, källrar  och  fängelsehvalf,  och  i  jor- 
den omkring  det  fordna  fitstet  har  man 

vid  gräfning  funnit  guldkedjor  och  rin- 
gar. Borgen  anses  halva  efter  slaget  vid 

Alvastra  år  1229  blifvit  uppförd  af  Knut 

Johansson  Länge;  raeu  dess  byggnad  sy- 
nes förskrifva  sig  från  en  långt  äldre  tid, 

och  egdes  den  1 280  af  Johan  Philipson  och 
hans  bror  Birger  Philipson  Folkunge. 

Till  Ymseborg  fördes,  efter  det  Folkun- 
garne på  Gälaqvist  undanröjt  den  för- 
hatade Ingemar  Dansk,  år  1298  grefve 

Gerhard  af  Holstein,  konung  Magnus 

Ladulås'  svärfader.  Som  bekant,  måste 
konung  Magnus  först  taga  siu  tillflykt 

till  förställning,  och  lyckades  han  der- 
igenom  insöfva  Folkungarne  i  säkerhot, 
så  att  de  utan  misstroende  antogo  hans 
bjudning  till  Gälaqvist,  der  de  fängslades 
och  affördes  till  Stockholm  samt  hals- 
höggos.  Ymseborg  tillföll  då  kronan; 
men  konungen  återgaf  borgen  åt  deras 

barn.  Den  har  sedan  småningom  för- 
fallit, och  af  stenen  har  Bäcks  kyrka 

blifvit  uppbyggd. 

Ymsjuholni. 
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N  Ymsen,  insjö  i  Skaraborgs  län,  Wadsbo 
härad  och  inom  Tråstena,  Utl)y  och  Bäcks 
socknars  område,  iVo  mil  o.  s.  o.  från 
Maricstad,  mellan  Weneru  och  Wiken, 
vester  om  Göta  kanal,  med  241  fots  höjd 
öfver  hafvet;  har  vackra,  fordom  med  ek 
bevuxna  stränder  och  ett  lönande  fiske. 

Ymsingsborg,  fordom  ett  slott  i  Sköf- 
de  socken;  se  Lindskogs  beskrifning  af 
Skara  stift  V,   2G  sid. 

Ymsjöholm  (allmännast).  Bäck  (i  man- 
tals- och  tax. -längden),  Ymseholm  (efter 

Djurberg  och  Tuneld,  hos  sednare  äfven 

Imsjöhobn).  Ett  frälse-säteri  uti  Skara- 
borgs län,  Wadsbo  härad  och  Bäcks 

socken,  IV2  roil  från  Mariestad,  •V4  mil 
från  kanalen  eller  Hajstorp  och  ',.,  mil 
frän  Töreboda  station  på  Statens  Vestra 
stambana,  består  af  3  mtl,  och  de  un- 

derlydande hemmanen  af  öV-i  mtl  frälse 

(enligt  egarens  uppgift  1857),  uppta- 
gande en  egorymd  af  C:a  3,000  tid,  med 

ett  årligt  utsäde  af  35  t:r  hvete,  25  t:r 
råg  samt  150  t:r  vårsäd  utom  rotfrukter. 
Hufvudbyggnaden,  två  våningar  hög,  och 
flyglar  af  sten,  ha  särdeles  vackert  läge 
vid  sjön  Ymsens  östra  strand  och  om- 
gifvas  af  en  större  trädgård  med  park, 
som  sträcker  sig  ut  i  sjön,  der  utmärkt 

godt  fiske  erbjudcs.  Under  en  af  sed- 
naste  årens  svära  stormar  kullblåste  vid 

denna  egendom  icke  mindre  än  3,000 

träd,  eller  en  hel  skogstrakt.  —  Gården 
är  bildad  af  fordna  Bäcks  by,  3  mtl 
skatte,  hvilka  såsom  graverade  railitise 
donerades  år  1637  åt  kongl.  rådet  Carl 

Bonde  och  bebyggdes  af  honom  till  sä- 

tesgård omkring  år  1648  *)  med  närva- 
rande namnet  till  åminnelse  af  Säcke- 

stads fordna  namn  Imsaholra;  tillhörde 
derefter  presidenten  Christer  Bonde,  död 
1659;  befinnes  sedermera  vara  reduce- 

rad, men  utbyttes  tillika  med  en  mängd 
andra  hemman  i  slutet  af  1600-talet  från 
kronan  af  Christer  Bondes  enka,  Elsa 

Cruus;  har  sedermera  tillhört  general- 
major, friherre  Göran  G.  Kosenhane  och 

synes  med  hans  döttrar  kommit  till  ad- 
liga ätterna  Palbitzky  och  Hjerta;  egdes 

i  början  af  1800-talet  af  löjtn.,  friherre 
Gustaf  Gabriel  Anrep,  derpå  af  löjtn., 
friherre    Carl   F.   Cronstedt,    med    hvars 

*)  Fastebrefven  för  r.  r.  Carl  Bonde  a  Bäcks 
liemiuan  äro  dat.  d.  30  Okt.  1646  och  d.  26 
Juni  1649. 
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dotter  godset  kom  till  kapteu  Gustaf 
Lewenhaupt,  från  hvars  sou  det  omsider 
köptes  ar  1849  af  mivaraude  agaren, 
laudshöfding  G.  L.  Hamilton.  —  Bäcks 
säteri  JW  3,  4,  5,  3  mtl  var  år  1863 
taxeradt  till  102,000  rdr;  underlydande 

voro  4%  frälse  och  ̂ /jg  skatte,  deri- 
bland  Långåker;  det  liela  taxerades  till 

250,000  rdr;  till  godset  hörde  en  folk- 
mängd af  c-.a  250  personer.  —  På  egonia, 

midt  öfver  sjön  på  en  höjd.  finnas  ännu 
nåirra  ruiner  efter  slottet  Ymseborg. 

Ynde,  by  uti  Sölvesborgs  landsför- 
samling och  Listers  härad  af  Blekinge 

län,  dit  likvisst  endast  '/.j  mtl  skatte, 
iVjo  mtl  uts.  frälse  med  58  inbyggare, 

lydande  under  Arnp,  föras  i  både  kyrk- 
ligt och  verldsligt  hänseende;  öfriga  l*,g4 

frälse  med  73  inbyggare,  lydande  under 

Ljungby  sätesgård  i  Willands  härad  och 
Christianstads  län,  äro  sedan  äldre  tider 

förlagda  under  Willands  häradsrätts  juris- 
diktion; byn,  med  ett  uppskattuingsvärde 

af  85,000  rdr,  har  skog  och  något  fiske 
i  Sigesjö. 

Yngaren,  en  af  Södermanlands  be- 
tvdligaste  insjöar,  uti  landskapets  södra 

del,  omkring  2  mil  v.  n.  v.  från  Nykö- 
ping. I  sjöns  nordvästra  ända  infaller 

den  här  s.  k.  Åkefors-ån.  Detta  vatten- 
drag upprinner  i  Nerike,  1  mil  från 

Wetterns  norra  ända,  bildar  der  de  be- 
tvdliga  sjöarna  Tisaren  och  Sotteru,  kallas 
under  sitt  första  lopp  i  Södermanland 

Wingåkers-ån;  sedan  den  geuomflutit 
Kolsnaren  och  Wireu  och  i  den  sednare 

fått  en  betydlig  förstärkning  genom  Tis- 
narens  m.  fl.  sjöars  vatten  i  söder,  kal- 

las den  Djula-ån  och  derefter  Akeforsån. 
Strömdraget  följer  uti  Yngarn  sjöns  norra 

','4  mil  långa  strand  förbi  deu  ansen- 
liga Akeröii  och  utfaller  i  nordost  genom 

en  kort  å  i  Hallbosjön,  som  åter  utgju- 
ter sig  i  Länghalsen,  hvarefter  än  be- 

kommer namnet  Nyköpingsån,  hvilkcn 
utfaller  i  Byfjärden  af  Östersjön.  Hela 
detta  vattensystem,  i  hvilket  Yngaren  kan 
betraktas  såsom  centrum,  har  inom  Sö- 

dermanland ett  flodområde  af  minst  8 

qvadr.mil.  Från  den  näranda  norra  stran- 
den sträcker  sig  Yngaren  mot  sydost  till 

en  längd  af  iVo  till  2  mil  och  en  bredd, 

vexlande  mellan  ̂ /^  och  ̂ ,\  mil,  med 
talrika  vikar  och  utskjutande  näs.  Större 
delen  af  sjön   tillhör  Björkviks  socken  af 

Jönåkers  härad,  den  mindre  norra  delen 

Bettna  socken  af  Oppuuda  härad.  Höj- 
den öfver  hafvet  beräknas  till  59  fot. 

Omgifningarne  äro  föga  höglända,  mest 
kulliga  slätter. 

Yugen,  sjö  i  Södermanland,  Stock- 
holms län  och  Oknebo  härad,  till  största 

delen  i  Turinge,  men  med  södra  delen  i 
Wälinge  socken;  utgreningar  af  sjön  kallas 
Norra  Yngen  med  Yngöu,  har  aflopp  till 
en  vik  af  Mälaren,  samt  Westra  Yngen  och 
Södra   Yngen  mod  flera  stora  holmar. 

Yngen,  insjö  i  Wärmland  och  den 
största  i  Filipstads  bergslag  —  564  fot 
öfver  hafvet  enligt  ?Iellströra,  men  670 
fot  enligt  topografiska  corpsens  uppgifter 

—  utfaller  genom  Östersjön  i  sjön  Öije- 
vettern.  Den  inskickar  långa  vikar  dels 

i  norr  till  Lervik,  dels  i  öster  till  Tor- 
skebäcken och  omsluter  en  mängd  öar 

och  halföar;  stränderna  äro  till  största 

delen  beväxta  med  barrskog  och  omgif- 
vas  på  alla  sidor  af  större  och  mindre 
höjder.  Sjöns  största  märkvärdighet  är 
dess  vatten,  som  i  genomskinlighet  och 

färglöshet  liknar  Wetterns,  och  h vari- 
genom man  på  betydligt  djup  kan  se 

den  rena  jernmalm,  som  på  många  stäl- 
len utgör  dess  botten.  Detta  klara  vatten 

har  gjort  Yngen  till  hemvist  för  ett  af 
nordens  vackraste  fiskslag.  Rödingen,  som 
under  sin  lektid  fångas  här  i  slutet  af 
Oktober.  Sedan  år  1753  är  sjön  Yngen 

sammanbunden  med  Filipstad  vid  Dag- 
lösen genom  en  jernväg  om  %  mils 

längd  (nettobehållningen  år  1865  var 
9,806  rdr),  med  sjön  Långbaii  i  norr 

genom  en  om  10,500  fots  längd,  be- 
nämnd Lerviks  jernväg  (nettobehållnin- 

gen för  år  1865  uppgick  här  till  4,038 
rdr),  med  sjön  Saxen  i  öster  genom  en 
om  12,500  fot  och  med  Östersjön  ge- 

nom en  om  30,000  fots  längd.  Se  vi- 
dare art.  Daglösen. 

Yngerefors,  vattenfall  i  Atraån  midt 
emot  byn  Gällsås  uti  Okome  socken  af 
Hallands  län. 

Yngerstrand,  kyrkoherde-boställe  af 
ett  mtl  krono,  uti  Björkviks  socken  af 
Jönåkers  härad  och  Nyköpings  län,  vid 
Yngarn,  med  ett  utsäde  af  2  tunnor 
hvetc,  6  ä  8  tunnor  råg  och  2  tunnor 

korn;  är  urgammalt;  från  egorna  afsön- 
drades,  är  1859,  4V5  kappland  till  ut- 
vidjrnin?  af  klockare-bostället. 
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Ynglingarum,  by  uti  Häglinge  soc- 
ken af  Vestia  Göinge  härad  och  Christian- 

stads län,  2^/\  mil  vester  om  Christian- 
stad;  225  inbyggare;  3'jj  uts.  frälse  på 
9  nummer  (förra,  från  5^;,^  mtl),  hvaraf 
M  1,  2,  3  och  6,  1j"'t  mtl,  utgöra  en 
egendom,  troligen  densamma,  som  af 
Djurborg  kallas  herregård  och  af  honom 

uppgifves  haft  år  1818:  50  tunnors  ut- 
säde, behötlig  trädgård  och  godt  höbol ; 

eges  nu  af  en  bonde;  resten  af  byn  är 
skiftad   i   28    brukningsdelar. 

Yngsh3rttan,  Önskhyttan  (i  1815  års 

jordebok),  en  hel  skattehytta  '),  uti  Fer- 
iiebo  socken  af  Filipstads  bergslag  och 

VVärmlands  län,  nära  sjön  Yngens  uord- 
vestra  strand.  Anses  af  Fernow  vara  upp- 

förd strax  efter  Digerdöden.  ?ä  dess 
malmrika  område  äro  dels  Persbergs,  dels 
flera  hundra  andra  grufvor  belägna,  till 

hvilkas  brytning  all  hithörande  skog  åt- 
gått, sä  att,  sedan  den  ena  hammaren 

blifvit  nedrifven  1681  och  den  andra 

samma  år  nedbrunnit,  tackjernstillverk- 
ningen  upphört,  hvarefter  ställets  namn 

egentligen  varit  kändt  genom  det  här- 
varande gästgifveriet,  hvarifrån  skjuts  er- 

hållas till  Saxån,  1  mil,  hvilken  väg  är 
rik  på  skog,  sjöar  och  kärr,  och  till 

Långbanshyttan,  1'/^  mil,  samt  till  Filip- 
stad i  s.  v.,  hvilken  seduare  20,172  fot 

långa  backiga  vägsträcka  visserligen  om- 
lades  år  1836  genom  association  af  en- 

skilda inom  orten  boende,  men  dock 
befunnits  otillräcklig  för  befordrande  af 
de  här  framgående  talrika  transporterna 
af  malm  och  tackjeru,  hvarföre  sedan  år 
1853  en  ny  kommunikationsled  blifvit 

åvägabragt,  i  det  sjön  Yngen  blifvit  me- 
delst jernvägar  förenad  med  sjöarna  Lång- 

ban,  Saxen  och  Östersjön,  förutom  af 

enskilda  bruksegare  gjorda  ansenliga  an- 
läggninirar  af  samma  art.  Yngshyttan  var 
1863  skiftad  mellan  51  egare,  deribland 

Högbergs  grufvebolag  egde  .''J',  rdelar, 
Persbergs  större  grufvebolag  i5j^:delar, 
riksdagsmännen  .Tan  och  Erik  Erssons 

enkor  '0],^delar,  Storfors  bruksbolag  »VV 
delar  och  Ahlqvitterns  bolag  ̂ ''j.:delar. 
På  egorna  finnas  qvarn  om  tre  par  ste- 

nar och  eubladig  såg.  —  »Vid  Yngshyttan 
bodde  en  hederlig  bergsman  och  härads- 

domare, vid  namn    Peder    Jonsson,  som 

*^  1   hytta  =  4  mt!. 
▼II. 

var'  en  bland  hertig  Carls  förtroliga  bön- 
der i  den  orten.  En  aftonstund  kom 

hertigen  ridande  upp  till  hans  gård  och 
var  mycket  trött  samt  törstig  af  den 
långa  väg  han  tillryggalagt,  och  som 
bondens  piga  i  detsamma  kom  upp  ur 
källaren  med  friskt  dricka  i  en  masur- 

holk, begärde  han  af  henne  få  dricka 
och  drack  ur  hennes  käril.  Denna  niasur- 
holk  har  sedan,  man  frän  man,  slägten 
emellan,  till  åminnelse  varit  behållen  och 

vida  namnkunnig  under  namn  af  »Store 
Guttar»,  Den  är  besmidd  med  många 

guld-  och  silfvervapen  och  inuti  fodrad 
med  förgyllt  silfver.  När  stora  iierrar 

gästat  Filipslad,  har  ur  detta  märkvär- 
diga käril,  som  der  förvaras,  druckits 

»välkomna»  eller  vägfärdsskål.»  (Afzelii 
sagohäfder,  VIII  B:d.,  1  haft.,  sid.  130.) 

—  Att  den  på  sednare  tider  öfverhand- 
tagande  lyxen  äfven  spridt  sig  hit,  be- 

märktes redan  på  1820-talet  af  Schubert, 
som  vid  sitt  besök  här  i  en  bondgård 

med  ledsnad  förnam,  såväl  i  husets  in- 
redning som  af  döttrarnas  ståtliga  kläd- 

sel, att  bonden  under  riksdagslefnaden  för- 
gätit sitt  stånds  seder  och  lefnadssätt. 

Yrestad,  by  uti  Rasbo  socken  och 
härad  af  Uppsala  län,  på  3  mtl  och  3 
nummer,  af  skatte  natur,  utom  Vig  rotl 
frälse,  som  blifvit  utbrutne  ur  hemmanet 

M  2,  för  gäldande  af  obetalda  frälse- 
räntor och  utbytta  1696  af  grefve  Jacob 

Gyllenborg.  På  egorna  står  runstenen 

JVI  293  i  Liljegrens  runurkunder  med  in- 
skriften: ...  ili.  litu.  rita.  stiu.  ti)ino. 

abtir.  Jastbiurn.  fatl)ur  sin  .  .  —  .  . 

tjaither.  — 
Ysane,  Ysanna,  annex-socken  till  Gam- 

malstorps pastorat,  är  belägen  uti  Listers 
härad  och  Blekinge  län,  V .,  mil  n.  n.  o. 

från  Söl vitsborg  —  vid  60  fots  höjd 
öfver  hafvet;  —  omgifven  i  n.  o.  af  Öster- 

sjön, i  öster  af  Mjellby,  i  n.  v.  af  Gara- 
malstorps  socknar;  arealen,  4,906  tid  = 
27,474  qvadratref  fast  mark  och  0,oos 

qv.mil  vatten  (3,587  tid,  demf  225  vat- 
ten efter  Forsell),  är  fördelad  på  194J 

mtl  (2lV'6  mtl  efter  Forsell),  deraf  16^  „ 
skatte,  V  16  krono,  3^  \  frälse.  Folkmäng- 

den, på  60  år  nära  fördubblad,  uppgick 
år  1865  till  c:a  1,270.  Socknen  har 

mycken  åker  och  äng,  betydlig  potates- 
odling,  god  betesmark,  förmånligt  fiske, 
men  liten  och  dålig  skog.   All  fast  egen- 

61 
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dom  var   1863  taxerad  till  746,100  rdr. 

—  I  gamla  handlingar  skrifves  namnet 
Ysane,  Ysimge,  Ysiude.  Uxene;  af  några 
anses  del  vara  härledt  af  ordet  Osa,  som 

skall  betyda  sumpig  och  dyfuU  ort;  andra 
mena  deremot,  att  stället  af  den  lösa  och 
för  vinden  orakringyraude  sanden  blifvit 
kalladt  Yrsanua.  Nära  Ysane  by  står 

vi*l  vägen  en  väldig  ek,  som  håller  17'/^ 
fot  i  omkrets,  om  hvilken  sägnen  för- 

mäler, att  Habor,  som  der  framridit, 
med  sitt  långa  hår  blifvit  hängande  i 
nedersta  grenen,  hvadan  detta  träd  kal- 

las Habora  ek;  men  berättelsen  är  så 

myckel  osauuolikare,  som  eken  knappt 
kan  vara  400  år  gammal,  och  äfventyret 
måste  hafva  inträffat  före  kristendomens 

införande.  T  samma  by  är  äfven  en  vall 
och  ett  stenrör,  som  af  allmogen  kallas 
Signilds  bur.  Kyrkan,  belägen  0,3  mil 
s.  o.  frän  moderkyrkan,  ett  stycke  från 
nämnda  ek,  är  uppförd  omkring  år  1400 
af  tegelsten,  betäckt  till  en  del  af  s.  k. 
hålsten,  med  chor  och  vapenhus.  Der 

finnes  en  dopfunt  af  marmor.  Barnun- 
dervisningen bestridas  sedan  1848  i  en 

fast  skola,  nu  indelad  i  3  klasser,  V4 

mil  från  pastorsbostället,  och  i  tre  små- 
skolor för  vanligen  1 97  barn  pä  en  gång 

närvarande  af  256  i  skolan  inskrifna. 

Här  äro  skol-  och  tingshus  samt  cell- 
fängelse. Socknens  historiska  minnen  äro 

nämnda  under  art.  Norje,  som  är  stör- 

sta byn.  r  Ysane  by,  på  10^/.,^  mtl, 
märkes  en  egendom  af  1  ratl  skatte  och 

*/g  frälse,  vid  allmänna  landsvägen  mel- 
lan Carlshamn  och  Sölvitsborg,  %  mil 

från  förstnämnda  stad  och  bebyggd  med 

under  sednare  åren  uppförda  mans-  och 
ladugårdshus;  egorymden  är  300  tunnl., 
deraf  250  åker,  hvars  jordmän  består 
af  mylla,  sandmylla  och  lera;  värderas 
till  85,000  rdr  rmt;  M  57  i  samma  by, 

på  ,'{  mtl  ins.  frälse,  benämnes  Ryedal, 
M  24,  på  /,„  mtl,  Holabäck.  Mölle- 
kulla,  ̂ 13,  ' '.,  rntl  är  länsmansboställe. 
Vid   Pukavik,  se  den  art.,  är  lastageplats. 
—  Adress:  Sölvitsborg. 

Ysby,  annex-socken  till  Kenneslöfs 
pastorat,  belägen  uti  Höks  härad  af  Halm- 

stads län.  '2  mil  ?  o.  frän  Laholm  — 
vid  80  fots  höjd  öfver  hafvet;  —  arealen. 
5,716  tid  =  32,010  qvadratref  (7,637 
tid  efter  C.  Forsell)  fast  mark  och  0,ooa 

qvadratmil  vatten,   är   fördelad    på  1  l\l 

mtl,  deraf  4',jg  skatte,  1  krono,  6*  ̂ 

frälse  (4",  8  skatte,  6^/«,  frälse  efter  1825 
års  jordebok,  11^  s  ™*^1  ̂ ^^^^  Bexell) 
och  bebodd  af  1,030  inbyggare.  Rådande 

jordmånen  är  grusblandad  mylla.  Hug- 
oster,  högsta  berget  i  trakten,  ligger  vid 
hemmanet  Goster-  (eller  Gäster-)  bygget; 
detta,  jemte  Hörnered,  Timmeimult  och 
Börekil  eller  Björkhult,  hafva  skog,  de 

öfriga  äro  i  saknad  drT,".f.  Allmogen 
här  visar  stor  flit  uti  att  "^ticka  strumpor, 
tröjor,  vantar  och  dylikt.  Hela  fastig- 

hetsvärdet är  510,400  rdr  rmt.  Angå- 
ende folkets  klädedrägt,  så  äro  de  här 

brukliga  hattarne  anmärkningsvärda  för 
sina  breda  skyggen,  som  skulle  kunna 

ersätta  paraplyets  bruk.  —  Kyrkan,  vid 
56",  29',  43,.i't''  latitud  och  4",  56',  14,4i." 
longitud  från  Stockholms  observatorium. 
Vo  mil  n.  o.  från  moderkyrkan,  på  en 
slätt  icke  långt  från  Lagaån,  är  gam- 

mal, med  nischer  i  murarna  för  helgona- 
bilder. Barnundervisningen  är  ambula- 

torisk;  skol-  och  fattighus  finnas.  Socknen, 
hvars  namn  af  Lagerbring  härledes  från 
Odens  namn  Ygge,  men  på  1277  års 
charta  skrefs  Ösby,  har  ett  märkvärdigt 
fornminne,  bestående  af  2  kämpastenar, 

kallade  Tvästeyiarne,  pä  en  ljunghed,  till- 

hörig gården  Hof,  enligt  sagan  utmär- 
kande stället,  der  Hergrim,  som  bort- 

röfrat  Ogn  Alfsdotter,  stupade  i  striden 
med  Starkotter,  hvilken  vid  detta  till- 

fälle uppgifves  bott  på  Alupotta.nu  Alaby, 
på  andra  sidan  Lagan,  raidtför  heden; 
stället  upptages  pä  1277  års  charta  under 
namnet  Starkothari  Tropheum;  alltså  sy- 

nes 01.  Verelii  mening,  att  enviget  skett 
vid  Trollhättan  och  Edets  öfra  forsfall 

förtjena  fornforskares  närmare  pröfning. 
På  Hjörnereds  egor  märkes  ättestupan 
Wallhall  och  pä  ett  annat  ställe  en  grotta, 

kallad  Midsommarstugan,  hållande  4  al- 
nar i  fyrkant,  ur  hvars  botten  en  vatten- 

rännil med  friskt  vatten  framflyter.  • — 
Märkligaste  gården  är  indragna  lands- 

sekreterare-bostället Kjöflinge,  1  mantal, 
som  anses  för  ett  af  de  bästa  i  orten. 

—  '/o  mtl  frälse  Brudåkra  utgör  med 

V3  frälse  Uddekulla  med  qvarn  och  ̂ Z,, 
mtl  frälse  Ysby  en  egendom.  —  JW  2. 

3,  4,  8,  I'/,  frälse  Ysby,  utgöra  2  väl- 
byggda gårdar  (Ysby  by  innefattar  l^/,j 

mtl  skatte  och  I],'  ratl  fr.).  —  Munka- 
gård,  1   mtl    skatte    med    10  åboer,   och 
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hvaraf  ̂ V^  "''■'  ̂ r  bättre  bebygdt.  —  Adr.: 
Labolm. 

Ysnäs,  YsincB  (Osiiie),  i  Medelpad, 
rä   mot  Norge  (1489). 

Ystad,  stapelstad  i  Skåne,  Herrestads 
härad  och  Malmöhus  lan,  vid  Östersjön, 
63 V ̂   raii  från  Stockholm  och  6  mil  från 
Malmö,  genom  bibanan  Eslöf — Ystad  för- 

enad med  Statens  södra  stambana,  är  en 

gammal  stad,  hvars  namn,  sannolikt  »O- 
stadw  eller  Ögestad,  förmodligen  härleder 
sig  derifrån.  att  den  fordom  varit  belä- 

gen pä  en  ö,  bildad  af  en  med  tvänne 
armar  utgrenad  ä,  hvars  ena  arm  under 

tidernas  lopp  sannolikt  blifvit  uppgrun- 
dad. Första  gången  Ystads  namn  före- 

kommer i  historien  är  i  början  af  1240- 
talet,  då  kon.  Erik  Plogpeuning  härifrån 
ville  företaga  ett  korståg  till  Estland, 
för  att  bistå  Tyska  Orden  mot  Ryska 
storfursten  .Mexander  Newsky.  Denna 

expedition  utfördes  emellertid  först  sed- 
nare  och  icke  heller  från  Ystad.  Till 

detta  sistnämndas  uppkomst  torde  i  ej 

ringa  mån  hafva  bidragit  det  gråbrödra- 
kloster,  som  år  1267  härstädes  grund- 

lades af  en  riddare  Holmgeir  och  hans 
husfru  Kathariua,  och  hvilket  af  biskop 
Olof  i  Revel  invigdes  åt  S:t  Nicolaus 
och  den  Hel.  Karin,  medan  det  åt  den 
Hel.  Fetrus  invigda  högaltaret  föranledt, 
att  den  ännu  qvarstående  klosterkyrkan 
fått  och  ännu  bibehåller  namnet  S:t  Pe- 

der. Denna  kyrka  är  sedan  Fredrik  I 

i  Danmark,  1532,  sockenkyrka  för  lands- 
församlingen; samma  kon.  anslog  kloster- 

husen till  hospital,  dock  med  förbehåll, 
att  några  rum  i  dem  skulle  upplåtas  åt 
honom,  då  han  ville  besöka  staden.  1 
klosterhuset  inrättade  framdeles  (1777) 
Gustaf  III  ett  kronobränneri. 

Imedlertid  hade  Ystad  småningom 
uppblomstrat  genom  liske  och  handel, 
särdeles  på  Tyskland ;  men  Hanseförbun- 
dets  öfverlägsua  magt  och  inre  orolig- 

heter bragte  snart  stadens  handel  på 

kneken.  I  likhet  med  alla  Skånes  sjö- 
städer var  älven  Ystad  förpantadt  till 

det  raägtiga  stadsförbundet,  hvilket  äfven 
efter  förpantniugstidens  förlopp  utöfvade 
betydligt  inflytande  på  stadens  handel. 
Ystad  synes  dock  under  medeltiden  hafva 
gått  ansenligt  framåt;  staden  hade  utom 
klosterkyrkan  två  andra  kyrkor,  S:t  Maria 
och  Helgeands,  samt  tre   kapell   och   var 

dessutom  befäst,  till  och  med  försedd 

mod  ett  utanför  östra  stadsporten  belä- 
get slott,  efter  hvilket  dock  nu  mer  knappt 

några  lemningar  synas.  Utom  sitt  Knutz- 
gille, hvars  sigill  ännu  finnes  qvar  med  om- 
skriften:  »Sigillum  convivii  Sancti  Kanuti 
de  Ystedew,  hade  Ystad  två  namnkunniga 
handtverksgillen,  smedernas  och  skoma- 
karnes,  det  förra  med  S:t  Olof,  det  sed- 
nare  med  S:t  Jakob  till  skyddshelgon, 
och  bägge  försedda  med  egna  gårdar 
samt  särskilta  altaren  i  kyrkorna.  Snart 
hemsöktes  dock  staden  af  krigets  elände, 
belägrades  1564  af  kon.  Fredrik  II  sjeK, 
som  måste  vidtaga  deuua  utväg  för  att 

kufva  ett  uppror  af  sina  tyska  lego- 
knektar, och  besköts  1567  af  Svenskarne 

under  hertig  Carl  med  sådant  eftertryck, 
att  en  stor  del  af  staden  lades  i  aska. 
Genom  freden  i  Stettin  1570  fick  Ystad 

åter  andrum,  försågs  till  siti  ytterligare 
försvar  af  Christian  IV  med  tre  fasta 

portar,  som  ännu  1750  qvarstodo,  och 
i  n.  o.  från  staden  ses  en  med  grafvar 

omgifven  fyrkantig  plats,  kallad  Slotts- 
backen, der  enligt  sägnen  slottsherren 

bott.  Snart  idkades  här  en  liflig  handel 
samt  infördes  viner  och  dryckesvaror, 
men  utskeppade  hästar,  boskap,  salt  fisk 
(till  Liibeck  frän  Bergen),  spannmål  m.  ra. 
Imellertid  lär  borgerskapets  handel  hafva 
lidit  betydligt  intrång  af  s.  k.  »Skottar», 
d.  v.  s.  handlande,  hvilka,  sedan  köp- 

männen på  landet  aflystes,  satte  sig  ned 
i  städerna  och  handlade  med  allmogen 
utan  att  taga  ordentligt  burskap.  Härtill 
kommo  återigen  krigets  olyckor,  1643 
— 1655,  då  Gustaf  Horn  hade  sitt  vin- 
terqvarter  i  Ystad,  der  Svenskarne  lära 
hafva  framfarit  med  stränghet,  nedrifvit 
flera  bland  de  bästa  husen  och  förmått 

de  rikare  borgrarne  till  att  utflytta.  Efter 
krigets  slut  utbröt  pesten,  och  sedan 
freden  i  Brömsebro  ändtligen  gjort  slut 

på  kriget,  måste  regeringen  förunna  sta- 
den tvänne  års  skattfrihet,  så  hårdt  hade 

den  blifvit  medtagen. 

Ar  1658  kom  Y'stad  under  svenska 
kronan.  Nu  stadfästes  stadens  privile- 

gier; men  Ystads  välstånd  höjdes  ändock 

icke  synnerligen.  Staden  lefde  hufvud- 
sakligen  af  handel  med  hästar  och  oxar, 

men  var  dock  ingalunda  alldeles  utar- 
mad, utan  kunde  till  och  med  göra  sven- 

ska kronan  icke  obetydliga  försträcknin- 
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gar.  Kom  så  Carl  Xl-.s  danska  krig, 
i  hvilket  stadeu  1676  ivangs  att  svärja 

Christian  V  trohet,  sedan  svenska  befäl- 

hafvaren,  geiieral-löjtuaut  Ferseu,  blifvit 
nödsakad  utrymma  staden,  då  Tromp 
der  landsatte  3,000  danskar.  Tväune  år 

sediKire  utpliiudrades  Ystad  af  dauskarne 
under  JjUUow,  ocli  sedan  freden  blifvit 

sluten,  måste  åtskilliga  eftergifter  bevil- 
jas staden.  Nu  slogo  Tyskar  under  sig 

all  Ystads  handel,  och  under  kon.  Carl 

XlLs  sista  olycksår  bortryckte  pesten  500 
af  stadens  invånare  1712.  så  att  ännu 

1719   många  hus  derstädes  stodo  öde. 
Från  denna  tid  randades  dock  bättre 

dagar  för  Ystad.  Från  krig  och  sjuk- 
domar repade  sig  staden  småningom, 

och  dess  år  1740  upprättade  handels- 
societet  bidrog  icke  ringa  till  handels- 
verksamhetens  tilltagande.  Ar  1765  hade 

staden  öO  köpmän  samt  30  större  och 

smärre  fartyg;  men  den  kort  derefter 

inträffade  penningekrisen  inverkade  så 
mebnligt,  att  ar  1794  köpmännen  voro 
blott  36  till  antalet  och  liandelsflottan 

hade  nedgått  till  12  ä  16  fartyg,  medan 
stadeu  sistnämnda  är  hade  7  fabriker 

mot  9  år  1765.  Redan  vid  denna  tid 

var  Ystad  bekant  för  sin  haudsk fabrika- 

tion. Under  kontinentalsystemets  tid  re- 
pade sig  återigen  Ystad  ansenligt.  Der 

såldes  mot  låga  priser  de  dyrbara  ladd- 
ningar, som  Engelsmännen  uppbringade 

i  Östersjön,  och  ehuru  denna  lysande 

period  för  Ystads  handel  nu  är  länge 
sedan  förbi,  grundlade  den  dock  stora 
rikedomar  och  gaf  den  anledning  till 

den  ännu  betydande  handeln  med  spann- 
mål  och   på  utrikes  ort. 

Oregelbundet  byggd  med  krokiga, 
smala  gator,  består  Ystad  till  god  del 
af  korsverkshus,  sådana  man  ser  dem  i 

norra  Tyskland,  ofta  med  öfvervåningen 

utspringande  öfver  den  nedra  samt  med 
?afvelu  åt  gatan.  Bland  äldre  stenhus 

märkes  ett  på  Norrgatau,  hvilket  tillhör 
ätten  Brahe,  och  der  Axel  Brahe  afled 

1487,  och  ett  vid  Vestergatan,  likasom 

det  förra  med  vackra  nisch  prydda  gaf- 
lar.  Staden  har  för  närvarande  två  kyrkor, 

Maria'-  eller  Var/nikyrkan  och  tS:t  Fetri 
kyrka.  I)en  förra  härleder  sig  måhända 
från  tolfte  århundradet  och  har  från 

början  varit  helt  liten,  men  sedait  blifvit 

utvidgad   två  gånger,    hon    är    nu  invän- 

digt 80  fot  i  längd,  något  öfver  46  fot 

i  bredd  samt  37  fot  hög  i  mellanskep- 
pet,  medan  sidoskeppen  och  choret  hafva 
blott  17  fots  höjd.  Från  äldre  tider 
känner  man,  att  skomakarnes  skrå  här 

hade  ett  altare,  till  hvilket  år  1489  en 

gård  i  Weberöd  skänktes  med  vilkor  att 
en  messa  skulle  hållas  för  gifvaren  hvarje 

Tisdag.  Ännu  sitter  i  ett  af  chorets 

fönster  en  röd  glasbit  i  form  af  en  sko- 
sula, ett  minne  af  skoraakarskrået.  Efter 

det  krig,  som  slutade  genom  freden  i 
Brömsebro  1645,  var  staden  så  utarmad, 

att  den  icke  kunde  iståndsätta  sin  för- 

fallna kyrka,  h vilken  år  1647  nedrasade 
till  största  delen,  tillika  med  tornet. 

Genom  insamlingar  och  skänker  af  kon. 

Carl  XI  och  hans  gemål  samt  flera  för- 
näma uppfördes  likväl  kyrkan  återigen, 

och  i  det  nuvarande  tornet  af  150  fots  höjd, 
hvaraf  70  belöpa  sig  ensamt  på  spiran, 

hänger  en  klocka,  sedan  1777  tillhörande 

Knutsgillet,  hvilket  bestridt  halfva  kostna- 
den för  hennes  omgjutning.  Med  anne- 

xerna  Öja  och  Hedeskoga  utgör  Ystads 

S:t  Mariae-församling  ett  regalt  pastorat 
af  första  klassen,  med  5,22o  personer. 

S:t  Fetri  kyrka  grundlades,  tillika 

med  klostret,  år  1267,  blef  socken- kyrka 
vid  klostrets  upphäfvande  år  1532  samt 
bildar  nu,  tillika  med  annexet  Bjeresjö, 

ett  regalt  pastorat  af  andra  klassen,  med 

2,390  personer. 
Bland  stadens  öfriga  byggnader  mär- 
kas: Rådhuset,  orabygdt  1840,  Äasernen, 

der  Ystads  garnison,  en  sqvadron  af  hu- 
sar-regimentet Kon.  Carl  XV,  är  förlagd, 

Folkskolan,  Fattighuset,  Kurhuset,  jernba- 

nans  Stationshus,  bygdt  af  danska  arkitek- 
ten Wold.  Offentliga  byggnader  äro  vidare: 

Arbetshus,  Gubb-  och  Enkhus,  Sjuk-  och 

Kopphuset,  Fosthus,  Kronomagasin,  fordora 

en  klosterbyggnad,  Hamnmagasin,  Gas- 

verk, Telegraf  m.  ra.  Den  nya  fyrsta- 
tionens torn  är  bygdt  af  jernplåt  med 

stomme  af  valsadt  vinkeljern  och  flytta- 
des i  Maj  1866  utan  att  söndertagas 

till  den  plats,  der  det  nu  står,  200  steg 

från  den  förra.  Af  stor  vigt  är  Y'stads 
hamn,  anlagd  på  stadens  bekostnad,  men 

uppmuddrad  för  anslag  och  lån  af  sta- 
ten, så  att  nu  kunna  14 '/.^  fot  djupgå- 
ende fartyg  anlöpa  hamnen,  derifrån  till 

vestra  inkörseln  utmed  sjöstranden  är  un- 
der åren  1855—60  anlagd   en  väg,  978 
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alnar  lång,  32  alnar  bred,  med  dubbla 
alléer. 

Ystad,  sora  1720  hade  802  nuiutals- 
skrifua  invånare  och  1805  beboddes  af 

2,648,  ar  1830  af  3,972  och  1850  af 

4,728  personer,  har  nu  5,965  invånare, 
deraf  58  handlande  och  153  fabrikanter 

och  Iiandtvcrkare.  Stadens  551  hus  och 

tomter  utom  allmänna  byggnader  upp- 
skattades 1864  till  2,728,800  rdr,  jord- 

bruksfastigheten, 1,639  tid  =-  16  mtl 
(Rudbeck),  1,798  (Ljunggren),  1,943  tid, 

deraf  102  stadsplan  (stat.  byrån)  är  tax, 
till  624,500  rdr;  statsbidragen  uppgå  till 
75,000  rdr;  kostnad  för  stadens  styrelse 

15,000  rdr;  bevillningen  23,0OO"  rdr; tulluppbörden  till  142,515  rdr  rmt.  Ar 

1864  egde  staden  4  segelfartyg  om  till- 
sammans 234  läster  och  står  i  ångbåts- 

kommunikation med  Stockholm,  Köpen- 
hamn, Liibeck,  Stralsund  och  Rönne  på 

Bornholm. 

Utom  elementarläroverk  och  treklassig 
folkskola  samt  2  småskolor,  har  staden 

slöjdskola  för  flickor,  deri  undervisningen 
bestrides  af  2  e.\am.  1  oexam.  lärare,  2 

lärarinnor;  dessutom  finnas  18  enskilda 

skolor  och  söndagsskola.  Här  är  Skånes 

enskilda  bank,  sparbank  sedan  1827  m.  m. 

Bland  fabriker  märkas  tvål-,  såp-  och 

ljusfabrik,  cichoriefabrik,  gjerngjuteri,  to- 

baksfabrik, ångqvarn,  vagnfabrik,  färge- 
rier, bryggerier  m.  fl.  Hufvudsakligaste 

handeln  idkas  med  spannmål,  dessutom  ex- 
porteras trävaror,  jern  och  andra  metaller. 

Vid  industri-expositionen  1866  märktes 
härifrån  tvåler  och  utmärkta  prof  pä 

qvarnprodukter,  isynnerhet  af  gryn,  och 

pä  vinättika.  —  Den  genom  sina  rese- 
beskrifningar  (hvaribland  särskildt  må 

nämnas  »Resa  i  Colombia  åren  1825 — 

26»)  allmänt  omtyckte  Carl  A.  Gosselraan 
var  född  i  Ystad  år  1800  och  son  till  en 

härstädes  boende  skeppsredare.  Här  föd- 
des 1756  äfvf  n  Sveriges  på  sin  tid  störste 

sångare,  utmärkt  genom  röstens  både 
renhet  och  omfång,  Christoffer  Christian 

Karsten,  t  1827. 

Ystad,  egendom  i  Östra  Stenby  soc- 
ken  af  Linköpings  län. 

Ysunda  och  Börgöl  (Börjöl  i  lutls- 

uppgiften),  bruks-  och  landtegendomar 
uti  Risinge  socken  och  Finspongaläns 

härad  af  Östergötlands  län,  omkring  l"'/^ 
mil  från   Norrköping,    bestå   af  Börgöls 

stångjernsverk,  enbladig  sAg  och  qvarn, 

Ys>tnda  manufakturverk,  */.,  fr.  Börgöl 

och  '/o  fr.  Ysunda  med  •'/'ib  fr.,  '/g  "»ti 
skatte  under  eget  bruk  samt  T'  j,  frälse 
med  särskilda  brukare,  skogslotten  J\fi  6  i 
Skirs  och  lotterna  JW  1,  2,  9.  10,  17, 

18,  19,  20  i  Ysunda  f.  d.  allmänning, 

allt  inom  socknen,  [;  mtl  frälse  med 

mjölqvarn  för  3  par  stenar  och  gryn- 
verk uti  Regna  socken  samt  lotterna 

Jfi  6,  11,  12  på  Gults  fordna  bergsall- 
mänuing  uti  Hällestads  socken,  alltsam- 

mans med  ett  tax. värde  af  c:a  100,000 

rdr  rmt;  godsets  folkmängd:  132.  — 

Börgöls  stångjernsbruk  ofvanföre  Orm- 
lången,  med  2  härdar  och  2  hamrar, 
oinskränkt  smidesrätt,  erhöll  privilej^ier 
den  26  Mars  1684,  konfirmerade  den  9 

December  1690,  med  smidestillökning 
den  2  December  1742;  till  Börgöl  hör 

lastageplats,  bestående  af  lotten  J\/}  8  i 

Skirs  allmänning  och  3  kappl.  af  Lo- 

torps  frälse-hemmau;  —  Ysunda  manu- 
fakturverk, vid  Ormlångens  utlopp,  med 

5  spikhamrar  och  oinskränkt  smide,  som 

för  åren  1861—63  uppgifves  i  medeltal 
till  1,259  cenlner  spik,  är  uppfördt  är 

1640,  har  privilegier  af  den  7  Oktober 
1666,  konfirmerade  den  9  Dec.  1690 
samt  med  tillökning  i  sraidet  af  den  2 

Dec.  1742.  Y'^suuda  gård  jemte  tillhö- 
rande hemman  synas  hafva  på  1600-talet 

innehafts  af  Steen  Ivarsson,  sedermera 
af  Hans  Schraidt  och  hans  hustru  Brita 

Dissman  1687,  då  Ysunda  hammare  in- 
nehades af  länsman  Gudnumd  Larsson: 

år  1700  fingo  båda  gårdarne  en  egare 

uti  major  Gabriel  Gyllenståhl,  men  hade 
särskilda  egare  redan  1725,  då  hälften 

af  Börgöls  gård  och  bruk  egdes  af  Louis 

de  Geer  och  Ysunda  gård  egdes  af  Gud- 
mund Larssons  arfvingar.  På  1750  talet 

egdes  Ysunda  till  •*/^:delar  af  justitiae- 
borgmästaren  Claes  Petri  Jancke  och  till 

\^:del  af  assessor  C.  Wadströni;  har  se- 
dermera tillhört  öfversten  friherre  E.  G. 

Adelsvärd  och  dess  fru  Eva  Fersen;  från 

1788,  genom  köp,  kammarherre  J.  J. 
de  Geer  på  Finspong  och  samma  är 
likaledes  sekreter  Joh.  Pamp,  år  1825 

hans  son,  häradshöfding  J.  J.  Pamp. 

Under  denna  tid  egdes  Börgöls  gods  af 

enkefru  Christina  Tisell  född  "Wester  på 
1750-talet,  af  brukspatron  Per  Agrell  år 
1759,    af    bergsrådet   Jean  Lefebvre,  af 
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kammarherren  A.  W.  Gyllenkrook  1784 
och  at  major  J.  G.  Gyllenkrook  1815; 

förenades  slutligen  genom  köp  på  1820- 
talet  i  en  egares  hand,  brukspatron  M. 
L.  Ekelund,  hvars  son,  C.  A.  Ekelnnd, 

är  egare  sedan  185(.l.  —  Af  Ysunda  f.  d. 
allmänning  egas  vidare  lotterna  JW  7,  8, 
11,  12,  13,  14,  taxerade  till  3,970  rdr, 
af  6  bönder.  M  3,  4,  5,  6,  lax.  till 
4,000  rdr,   under  Stjeruviks  säteri. 

Ytterberg,  tvä  mtl  frälse  uti  Björk- 
sta  socken,  Ytter-Tjurbo  härad  och  We- 

sterås län,  utgörande  med  I  mtl  skatte 

Östanbro  en  egendom.  På  1820-talet 
lydde  1  mtl  under  Hallstabergs  säteri. 

Ytterboda,  gård  om  1  mtl  frälse  i 
Elfkarlei)y  socken  och  Örbyhus  härad  af 
fppsala  län,  vid  Dalelfvens  utlopp  och 

på  dess  östra  strand,  är  skattlagd  l.^uy 
på  Elfkarleby  f.  d.  östra  allmänning;  nu- 

mera med  en  egoryrad  af  3,667  qv.ref, 

deraf  550  åker,  409  äng,  2,173  skog- 
beväxt  mark,  17  byggnadstomter  och 

trädgårdar,  efter  att  de  intill  egorna  lig- 
gande sjöarne  Bo  och  Edlerå  blifvit  ut- 

tappade,  b  varigenom  130  tid  förvandlats 

till  bördig  fast  ängsmark  och  flera  hun- 
dra tid  kringliggande  vattendränkt  mark 

blifvit  tjenlig  dels  till  odling  och  dels 
till  att  bära  skog.  Gården  har  först  tillhört 
David  Ankarström;  uppgifves  egas  sedan 
1625  och  ännu  af  förre  talmannen  An- 

ders Dansson  Hyckert;  men  förutnämnda 
odlingar  verkställdes  1837  af  löjtn  J. 
A.  Sundmark  på  egen  bekostnad. 

Ytterby,  granit-  och  mineralbrott  på 
Resarön  i  Waxholmstrakten  öster  utan- 

för Ryds  socken  af  Danderyds  skepps- 
lag och  Stockholms  län.  En  dioritbildning 

fortlöper  uti  en  egen  liten  rygg  utefter  öns 
nordöstra  sida,  och  geuomsättes  i  sin  östra 
ända  utaf  en  vid  pass  6  famnar  mäktig 
i  n.  n.  o.  strykande  granitgång.  Från 
detta  stenbrott  heratar  llörstrands  pors- 

linsbruk sitt  behof  af  fältspat  och  qvartz. 
Men  utom  detta  techniska  intresse  för- 

tjenar  stället  i  rent  vetenskapligt  hän- 
seende äfven  uppmärksamhet  derföre,  att 

denna  granitgång  är  en  bland  dem,  som 
innesluta  flera  för  Skandinavien  ännu 

egendomliga  mineralier,  såsom  gadolinit, 
orthit  och  yttrotantal.  För  oss  Svenskar 
har  den  dessutom  en  särskild  betydelse, 
derföre  att  det  var  i  dess  gadolinit  som 
ytterjorden,  och    i    dess    yttrotantal  som 

Ttrerby. 

lantalsyran  upptäcktes,  den  förra  af  Ga- 
dolin,  den  sednare  af  Ekeberg.  —  Yt- 

terby, ett  mantal  skatte-rusthåll  uti  Täby 
socken  af  Danderyds  skeppslag,  lyder  under 

Näsby  gods. 
Ytterby  (fordom  Yttraboejar,  Ytra- 

böar),  annex-socken  till  Kongelfs  stads 
pastorat,  belägen  uti  Inlands  Södra  fög- 

deri af  Göteborgs  och  Bohus  län,  uorr 
om  staden  Kongelf;  sträcker  sig  längs 
Nordre  och  Göta  elf  vester  ut  till  Thorsby 
och  Halta  socknar;  eger  på  en  areal  af 
8,146  tunnl.  =  45,618  qvadratref  fast 
mark  och  O.or.*  qvadratmil  vatten  45^8 

mtl,  deraf  29%  skatte,  12^2  krono,  4 
frälse.  Socknen,  som  är  ett  jemnt,  öp- 

pet, bördigt  och  skoglöst  land,  men  med 

någon  tillgång  på  bränntorf  och  ler- 
mylla till  jordmån  —  med  60  fots  höjd 

öfver  hafvet  —  beboddes  1805  af  1,095 

och  1865  af  1,975  inbyggare,  inberäk- 
nadt  122  på  Kastellgårdens  torp  inom 

Westra  Hisings  härad;  de  lefva  uteslu- 
tande af  jordbruk;  största  utsädet  äro  korn 

och  bönor.  Hela  fastigh. värdet  1,166,200 

rdr  rmt.  —  Kyrkan,  belägen  V.,  mil  från 
Kongelf,  skall  enligt  sägnen  vara  byggd 
af  konung  Olof  Tryggvesons  slägting  S:t 
Haldvord  (köpman  i  Draramen),  näst 
S:t  Olof  och  den  heliga  Sunuiva  Norges 
mest  tirade  helgon,  och  ännu  i  denna 
dag  är  Halvardsdageu  (den  15  Maj)  på 
Dal  och  i  Bohus  län  en  af  allmogens 
bemärkelsedagar.  Kyrkan  kallades  ock 
ännu  1572  S:t  Haldvord;  var  i  äldre 

tider  ganska  rik  (egde,  1399,  11  jord- 
egendomar), till  följd  af  de  många  vall- 

färder, som  från  långt  aflägsna  orter 
anställdes  till  denna  den  första  kristna 

kyrkan  i  dessa  trakter.  Läget  strax  utom 
staden  synes  ock  antyda,  att  derstädes  från 
början  varit  ett  samlingsställe  för  de 
kristna,  der  de  kunde  vara  afskiljde  från 

den  hedniska  styggelsen  inom  stadsmu- 
rarna. Hon  utgöres  nu,  efter  att  flera 

gånger  hafva  blifvit  ombyggd  och  deri- 
genom  alldeles  förlorat  sitt  fovdna  utse- 

ende, af  en  enda  stenbyggnad  med  tre- 
sidig  chorgafvel.  Frälsarens  och  evan- 
gelisternas  bilder  i  upphöjdt  arbete  pryda 
den  nätta  predikstolen.  Uti  det  ena  af 
kyrkans  6  fönster  är  inbränd  en  målning 
af  Gyldeusternska  vapnet  med  omskrift: 
Gytte  Gyldenstern.  I  nordvestra  hörnet 
af  långhuset  sitter  nertill  en  sten,  hvarpå 
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synas  2  menniskohufvuden.  Det  ena  ut- 
visas af  allmogen  såsom  S;t  Halvards 

bild,  och  torde  det  andra  erinra  om 

qvinnan,  som,  förföljd  af  2:ne  karlar,  gaf 
s\y;  i  Halvards  beskydd,  just  som  hon 

var  i  begrepp  att  anträda  en  båtfart; 

men  de  upphunnos  af  förföljarne.  och 
öfver.nannad  måste  S:t  Halvard  med  lifvet 

umgälla  sin  menniskokärlek,  och  äfven 

qvinnan  dräptes.  Af  griflvårdarna  på 
kyrkogården  är  en,  rest  öfver  en  ung 

fransysk  läkare  och  katholik,  Francois 
TAisné,  anmärkningsvärd  för  sin  inskrift: 

Ubique  terrarum  per  fidem  salvamur  (Of- 
ver  allt  pä  jorden  frälsas  vi  genom  tron). 
Socknen  har  från  äldsta  tider  varit  an- 

nex till  Kongelfs  stad  intill  medlet  af 
16:de  seklet,  då  den  lades  under  slottet 

såsom  priebende  åt  dervarande  slotts- 
kapellan;  men  1572  förenades  den  åter 

med  Kongelf.  Barnundervisningen  be- 
strides  ambulatoriskt.  I  fattigbidrag  lem- 

nar  hvarje  hemman  1  tunna  säd.  — 
Fornminnen  från  hednatiden  utgöras  af 

uppresta  stenar  pä  Muukagärde  mark  och 
flerstädes  samt  kiströr  här  och  der;  af 

fynd  nämnas  ett  diadem  af  bronz  samt 

tre  vackra,  åt  båda  ändar  slipade,  flint- 
bilor af  16  tums  längd.  På  Mariebergs 

egor,  i  det  s.  k.  Härberget,  synes  ett  spår, 

liknande  märket  efter  en  hästsko,  hvil- 

ket  spår  enligt  folksägnen  blifvit  intryckt 
af  konung  Inges  häst,  då  konungen  efter 

en  förlorad  strid  flydde  till  Sverige.  Till 
tacksamhet  för  sin  räddning  lofvade  han 

bygga  här  en  kyrka,  som  skulle  med 

«itt  namn  Nöd-inge  påminna  efterverklen 
om  kon.  Inges  nöd  och  dess  lyckliga 

utgång;  men  kyrkobyggnaden  blef  upp- 
förd på  andra  sidan  elfven,  der  Nödinge 

kyrka  står,  sedan  osynliga  makter  hindrat 

dess  uppförande  här.  På  ett  gärde  å  Marie- 
bergs egor,  ännu  kalladt  Kongsvallen, 

skall  fordom  ett  möte  blifvit  hållet  mel- 

lan tre  konungar;  utan  tvifvel  det,  som 
hölls  år  1100  mellan  nordens  konungar, 

då  freden  mellan  Sverige  och  Norge  af- 
slutades  och  beseglades  genom  norska 

konungens  giftermål  med  Margareta  Frid- 
kulla. —  Lägenheterna  Munkagärde,  Au- 

gegärde  ra.  fl.  anses  utgjort  Solbjargir 

(Solbjagir)  by,  som  autages  varit  stället, 

dit  Solveig  med  sina  döttrar  flydde  un- 
dan Venderna  vid  Kongahells  eröfring, 

och  hvarifråu  budkafle  sändes  till  Skur- 

haga, troligen  der  nu  Kongelf  ligger. 
Geut  emot  kyrkan  är  ett  näs,  kalladt 

Lavihälleberget,  som  anses  hafva  dolt 

konung  Inges  flotta  för  Hakon  Härda- 
breds  före  slaget,  hvarom  skalden  Einar 

Skulason  gjorde  ett  q  väde:  »Elfcavisorna». 
—  I  denna  socken  ligga  den  historiskt 

märkvärdiga  Castellegården  (se  den  art.) 

och  säteriet  Marieberg,  äfven  kalladt  Ran- 
kegodset efter  en  dess  egare.    Trankärr, 

V  o  frälse  utgör  med  Walltersäng,  1  fr., 

Ilåfveled  '  ,  mantal  säteri,  Westra  och 

Östra  Skaregården,  hvardera  'o  mantal 
frälse,  en  egendom  tax.  till  81,000  rdr 

rmt;  egare  J.  R.  Wennerholra.  Boställs- 
hemman  äro:  Onno,  1  mtl  med  '/^  nitl 
Qvarnebacken,  kaptens,  Rolfsbo  Öfverg. 
1  mtl.  indraget,  Öster  Tunge,  1  mtl, 

länsmans,  Tega,  1  mtl,  förr  kyrkoherdens 

i  Kongelfs  pastorat,  numera  anslaget  till 

enkesäte;  '4  mtl  Klockarebolet,  anrilfi^el 
åt  pastor  i  Kongelf.  Öster- Munkegärde 
eller  Kullen,  1  mtl  krono,  är  doneradt 

1672  till  Kongelfs  stad.  Ö/ra  och  Mellan- 

Munkagdrde,  2  mtl  skatte.  —  Större 
byar  äro :  Gnddehjelm,  Guddeby,  Uvena, 

Rolsbo,  Synneröd,  Ulfvesund,  Asleröd, 

Ellestorp;  — Skrämmenborg,  Skjälebräc- 
ke,Kuröd  och  Trädal  äro  hemmans  namn. 
—  Adress:  Kongelf. 

Ytterby-Heby,  ett  hälft  mtl  fr.-säteri 
i  Dillnäs  socken  af  Nyköpings  län,  utbyttes 

från  kronan  den  22  Sept.  1724  af  fru  M. 

H;crdhjelm,  blef  säteri  1776;  gjordes, 

jemte  Heby,  2  frälse-säteri  i  Gäsinge,  af 
hofrättsrådet  Sven  Westerraan  till  fidei- 

kommiss för  äldsta  sonen,  efter  hvars  död 

det  tillföll  fideikommiss-stiftarens  brorson 

major  Axel  Liljencrantz;  utgjorde  1863, 

jemte  underlydande   l78  skatte,  2  frälse, 

V  ,  krono,  ett  gods,  taxeradt  till  183,200 
rdr  rmt;  finnes  närmare  beskrifvet  under 
art.  Heby. 

Ytterbyn  (i  jordeböckerna,  Ytterby- 
näs  i  Adelns  Åttartaflor),  ett  frälse-säteri 
om  1  mtl  i  Uppsala  län  och  Skuttunge 
socken  af  Bälings  härad,  inköptes  tillika 
med  1  mtl  Behmersberg  från  kronan  i 

medlet  af  1600-talet  utaf  hofrådet  Da- 
niel Behm,  adlad  Behmer;  innehades  eu 

tid  af  Uppsala  akaoemi  såsom  frälse  för 

en  fordran  af  11,384  rdr  11  sk.  koppar- 
mynt hos  sonen,  assessor  Axel  Behms 

sterbhus;  var  år  1751  försåldt  till  stats- 

sekreteraren Matb.  Benzelstjerna,  af  hvil- 
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ken  det  jeinte  Kipplingebergs  säteri  med 
flera  andra  gärdar  gjordes  till  fideikom- 

miss för  systersonen,  kanslirådet  Jacob 
von  Engeström,  inom  hvars  slägt  det 

ännu  innehafves.  —  Arealen  är  955  qva- 
dratref,  utom  andelen  i  Bälinge  härads- 
allmäniung. 

Ytterböle,  by  i  Nätra  socken  at'  N:a 
Ångermanlands  fögderi,  ■*  ̂  mil  från  kyr- 

kan; 8,:.  seland,  2  hd.  =  1;  mtl  skatte, 
1 1  bushåll ;  här  har  funnits  ett  oljesla- 
geri,  som,  aulagdt  1749  af  Chr.  Krarara, 
eu  tid  under  namnet  Christiansforss  varit 

i  gäng  för  linoljetillverkning,  men  snart 
blifvit  nedlagdt,  tillika  med  en  här  på 

1700-talet  betiutlig  enraraig  och  finbla- 
dig  såg. 

Ytter-Enhörua,  socken,  se  Enhörna. 
Ytter-Gran,  socken,  se  Gran. 
Yttergården.  Ett  mantal  frälse  på 

Torön  i  Östergötlands  län.  Till  Ytbre- 
gårdh  skref  sig  Lasse  Jespersson  1560, 
och  den  9  Okt.  1641  meddelade  Ham- 

markinds häradsrätt  fastebref  för  friherre 

Jöran  GyllenstjernH  ä  denna  gård,  som 
nu  lyder  under  Thorönsborg  (se  den 
artikeln). 

Ytterholmen,  ö,  hörande  till  Thorsvi 
socken  af  Trögds  härad  och  Uppsala  län 
med  ett  trigonometriskt  bestäradt  läge 
59,  26,  22,60  latitud  och  O,  39,  19,u3 
longitud.  Mellan  denna  och  Bastlagnö 

går  segelleden  från  Stockholm  till  En- 
köping. 

Ytter-Hogdal,  socken  i  Helsingland, 

13 ',-2  mil  från  Östersund,  med  276,454 
tid,  är  år  1864,  med  undantag  af  några 
hemman  under  Loos  socken,  upptagande 

29,356  tid  8  kpl.,  öfverflyttad  från  Gefle- 
borgs  län  till  Jämtlands  och  Svegs  tings- 
lair  i  Herjeådalen,  alltså  med  en  areal 

af"  248,097  tid  24  kpl.,  deraf  11,978 tid  19  kpl.  äro  kronan  behållna  öfver- 
loppsraarker;  dessutom  lyda  under  hem- 

man i  Ytter-Hogdal  inom  Färila  och 
Ofver-Hogdal  samt  Elfros  socknar  be- 

lägna egoområden,  upptagande  2,239  tid 
3 1  kpl.  Inbyggarnes  antal  år  1865  var 
1,227;  poststation  finnes  sedan  1864. 
Se  vidare  under  art.   Högdal. 

Ytter-Jäma,  socken,  se  Järna. 
Ytter-Lännäs,  se  art.  Lännäs-  Ytter. 

Folkmängd   2,160.  —  Adress:  Nyland. 
Ytter-Maltings  kapell,  se  artikeln 

Malung. 

Yttern,  sjö  i  Redvägs  härad  af  Elfs- 
borgs län,  mellan  Fiflareds  och  Kölaby 

socknar,  synes  af  å  dess  botten  till  tu- 
sentals funna  furustubbar  uppkommit  ge- 

nom någon  i  fordomtima  inträffad  öfver- 
svämuing  och  dermed  förenad  fördämning. 
Sjön   omgifves  af  vidsträckta  mossar. 

Ytter-Nora,  regimeutsskrifvare-boställe 
i  Husby  socken  af  St.   Kopparbergs  län. 

Yttemäs,  frälse-säteri  om  2  mantal  i 
Näs  socken  och  Ulleråkers  härad  af  Upp- 

sala län,  beläget  nära  kyrkan;  tillhörde 

på  1740-talet  erkebiskop  Steuchius,  hö- 
rer  nu,  jemte  Sanderaar  i  Södermanlaud. 
samt  Kungarn,  Wäsby  och  Björkö,  till 
Watlrangska  fideikommisset,  som  1827 

ärfdes  af  underlöjtnant  C.  G.  Brauner- 
hjelm  efter  farfaderns  lialfkusin,  hofmar- 
skalken  J.  G.  Wattrang. 

Ytterqvarn,  ett  hälft  mantal  frälse  i 
Osterunda  socken,  Torstuna  härad,  Wår- 

by  fögderi  och  Westerås  län,  med  stång- 
jernsbruk  (taxeradt  till  5.300  rdr)  för 
345  skf6  privilegieradt  ärligt  smide  och 
tegelbruk  (tax.  till  4,500  rdr).  lyder 
jemte  P  g  mtl  frälse  (alla  hemmanen  tax. 
till  39,600  rdr)  inom  socknen  under 
Skattmansö  säteri  i  Hvittinge  socken. 
Bruket  anlades  år  1747  i  stället  för  en 

å  egorna  förut  befintlig  qvarn. 

Ytter-Sela,  se  Selö,  Ytter-. 
Ytterstfors,  egendom  med  glasbruk 

och  sågverk,  är  belägen  i  Skellefteå  sm  och 
härad  af  Westerbottenslän  vid  Byskeelfs  ut- 

lopp i  Bottniska  Viken,  på  ett  afstånd  från 
Umeå  af  18,  från  Piteå  af  5V4  och  från 
Skellefteå  stad  af  3  mil.  Sågverket  an- 

lades 1795  af  öfverste-löjtn.  Fr.  Holm- 
ström, häradshöfdingen  C.  F.  Furtenbach, 

krono-befallningsmannen  M.  Linderaark 
m.  fl.  och  privilegierades  till  2  ramar, 
med  timmerafverkningsrätt  från  kronans 

skogar  inom  Skellefteå.  Ar  1814  för- 
värfvade  sig  Ytterstforss  intressenter  Carl- 

forss'  privilegier  för  2  ramar,  med  tim- 
mertägt  från  Lappmarken,  och  samman- 
lades  båda  verken  derefter  till  ett,  under 

namn  af  »Ytterstforss  och  Carlforss  såg- 
verk», som  1847  tillerkändes  en  ytter- 

ligare afverkningsrätt  till  sågtiramer  inom 
Piteå.  De  sammanslagna  privilegierna 

lyda  på  4,473  fullmogna  träd.  --  Ar 
1836  anlades  genom  dåvarande  största 

intressenten  och  disponenten,  landskam- 
rerareu   Erik  Lindemarks  försorg,  för  till- 
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godogörandet  af  tullar,  som  erhållas  vid 
sågtimmerliygge,  samt  aftall  frän  sågen, 

glasbrukel,  som  har  drifvits  för  8  verk- 
städer, och  hvartili  vedbehofvet  i  öfrigt 

fyllits  från  egande  skattehemman  i  Byske 
och  närgränsande  byar.  Egendomen  har 
egen,  ny,  med  stora  kostnader  anlagd, 
hami.,  Furuögrundet,  V^  "^'^  söderut 

från  Byskcelfs  utlopp.  —  För  verks-  och 
brukspersonalen,  som  uppgår  till  mellan 

300  och  400  personer,  är  kyrka  upp- 
förd och  ständig  predikant  dervid  an- 
ställd sedan  1841.  Här  linnes  socken- 

bibliothek,  det  andra  inom  länet.  Hela 

egendomen  eges  af  ett  bolag,  hvars  an- 
gelägenheter skötas  genom  en  disponent, 

under  firma  »Ytterstforss  bruks  och  såg- 

verks intressenter.»  De  egendomen  un- 
derlydande jordfastigheter  äro: 

Byske  J»?  1,  2  &  7  om  %2  ̂^1- 
Ostvik  »    4V2 
Butjern  »1 

Lindesmark  »    1  »     '/'s       » 
Rösaås  »    1  »      '/g       » 

Sågverket  var  år  1863  taxeradt  till 
250,000  rdr,  glasbruket  till  30,000  (är 
nedlagdt  sedan  den  1  Juli  1865)  och 
landtegendoraen  till  25,000  rdr  rmt. 

Yttershult,  allmänning  i  lledvägs 
härad  för  Blidsbergs,  Asarps,  Smula  och 
Kölaby  socknar;  är  endast  tillgänglig  de 
år,  under  hvilkas  vintrar  de  här  befintliga 
många  kärr  och  mossar  tillfrysa. 

Yttersjö  (i  jordeböckerna),  Yttersjö- 
holm,  ett  ratl  frälse-säteri  uti  Längaryds 
socken  af  Westbo  härad  och  Jönköpings 

län,  5 ','4  mil  s.  v.  från  Wernamo.  nära 
diligencelinien  mellan  Jönköping  och 

Halmstad,  vid  en  mindre  insjö  nära  Nis- 
san. Gården  egdes  omkring  1700  af 

slägten  Liljestjelke,  omkring  1777  med 

•/4  rå  och  rör  Holmseryd  af  fröken  VTran- 
gel;  innehades  1843  och  63  af  handl. 
J.  Andersson.  Vid  gården  finnes  ett 
kalcinerbruk. 

Ytterstad,  namnet  på  en  åtminstone 
i  sägnen  befintlig  fornstad  i  Rydaholms 
socken  af  Östbo  härad  och  Jönköpings  län. 
Då  folkminnet  ännu  förvarar  namnet  på 
denna  stad,  torde  möjligheten  af  dess 
tillvaro  vara  svår  att  jäfva;  men  i  alla 
händelser  torde  samhället  varit  af  ringa 

betydenhet.  Se  vidare  under  art.  Ryda- 
holm  och  Ny  Smålands  beskrifning  af 

Wieselgren,  III  del.,  sid.  43 — 46. 
VII. 
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Yttertafle,  by  uti  Umeå  socken  af 
W^sterbottens  län,  %  mil  s.  v.  från  Umeå 

stad  och  -,.,  mil  från  Djupvikens  lasiage- 
och  i)arlastplats  vid  lime-elf;  1  mantal 
skatte  på  3  n-.r,  med  8  brukare  och  44 

inbyggare,  deraf  'V»  nitl  äro  af  Hushåll- 
nings-sällskapet inköpta  för  18,500  rdr 

till  inrättande  af  en  lägre  landtbruks- 
skola,  hvartili  erhållits  dels  årligt  stats- 

anslag af  4,000  rdr  enl.  kongl.  brefvet 
af  den  1  Maj  1858.  dels  500  rdr  till 

ytterligare  inköp  af  '/30  mtl  i  samma 
by  (enligt  mantalslängd,  eger  Hushälln.- 
Sällskapet  endast  ̂   ro  ti).  Till  bestridande 
af  skolans  utgifter,  uppbäres  enl.  kongl. 
bref  af  den  14  Febr.  1860  behållna 

räntan  af  den  s.  k.  arbets-  och  korrek- 
tionshusfonden i  länet,  vid  1859  års  slut 

uppgående  till  15,002  rdr,  h vilket  ka- 
pital erhållits  som  lån  emot  inteckning 

i  fastigheten;  vidare  andel  i  utskänknings- 
och  minutcringsafgifterna,  Hushållnings- 

sällskapets ledamöters årsafgifter,  omkring 
130  rdr,  samt  enligt  kongl.  bref  af  den 
16  Okt.  1863  ett  årligt  anslag  af  500 
rdr  att  utgå  under  3  år  för  bestridande 
af  undervisningskostnaderna.  Skolan  var 
1865  besökt  af  12  lärlingar;  egendomens 

skogsareal  är  1,000  tid;  en  mindre  träd- 
skola finnes  för  lärlingarnes  undervisning 

uti  sådd  och  plantering  af  skogs-  och 
parkträd;  ladugårds-  och  stallbyggnader 
äro  under  sista  året  med  särdeles  om- 

sorg uppförda. 
Ytter-Tistlarne,  öar  utanför  Skee 

socken  i  Göteborgs  och  Bohus  län,  har 
ett  trigonometriskt  bestämdt  läge  af 

57"  30'  39"75  latitud  och  6"  19'  47"24 
longitud  från  Stockholms  observatorium_ 

Ytter-Tjurbo,  härad,  se  Tjurbo. 

Ytterå,  manufakturverk,  se  Näskott 
socken. 

Ytterön,  ö  utanför  Blekinge,  hörande 
till  Thorhamns  socken.  Östra  härad,  med 

ett  trigonometriskt  bestämdt  läge  af  56" 
5'  32,-:."  latitud  och  2"  17'  9"oi  longitud. 

Yttrö,  by  uti  Tierps  socken,  Wendels 
härad  och  Uppsala  län;  6  mtl  skatte,  1 
mtl  frälse  på  7  n:r,  taxerade  till  80,000 
rdr,  i  14  brukningsdelar;  runsten  å  egorna 
med  inskriften:  liilir  Ut  raisa  staiii 

tl)iuo.  abtir  .fasta  fall)ur  öin.  auli  tl)aul) 
^unrull)r.  X^utl)  l)ialbi  |)aus  salu  uk 

%\x\\}^  muthir. 
62 
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Yxcooss,  lå  mot  Danmark  år  1554, 
i  Istorps  socken,  Älarks  härad. 

Yxarn,  Yxnem,  stor  sjö  mellan  Lock- 
nevi,  Frödiuge  och  Hjorthed  socknar  inom 
Tjust  och  Sevedes  härader  af  Kalmar  län 
—  vid  311,5  fots  höjd  öfver  hafvet  — 
skall  fått  namn  af  följande  händelse: 
Uti  sjön  bodde  jätten  Jure,  som  hade 
tre  söner,  Locke,  Fröde  och  Hjorte, 
hvilka  nedsatte  sig  vid  hvar  sin  strand 
af  Yxaru  och  byggde  förutnämnda  kyrkor, 
eller  med  andra  ord  intogo  landet  och 
röjde  bygd,  hvarigenom  sedermera  kristna 
kyrkor  uppstodo.  Efter  slutadt  arbete 
kastades  yxan  i  sjön,  som  deraf  fick  sitt 
namn,  och  har  deras  hufvuduäring  äfven 
utgjorts  af  fisket  i  Yxarn. 

Yxe,  egendom  i  Lindes  socken  och 
bergslag  af  Örebro  län,  ej  långt  från 
gränsen  mot  Nora  socken.  Den  består 
af  4  mtl  skatte  Yxe  med  underlydande 

4"*/4  mtl  skatte  bergsmansheraman  med 
tillsammans  610  tid  åkerjord  och  ett  te- 

gelbruk inom  socknen  samt  Jerle  bruk 
inom  Nora  socken.  Detta  sistnämnda 

egde  till  en  början  ingen  jordegendom, 
hvarföre  dess  egare  redan  tidigt  skaiTade 
sig  fastighet  i  den  närbelägna  Yxe  by. 
Ar  1703  tillhörde  sålunda  en  gård  i  byn 
Isak  van  Ostgeet,  20  år  sednare  egde 

en  enkefru  Ehrenpreuss  1*/.,  hemman, 
men  först  1780,  sedan  skatterättigheten 
af  Yxe  hemman  blifvit  inköpt  1760  under 
Jerle  bruk  för  790  dal.  s:mt  af  bruks- 

patron C.  Heijke,  förenades  alltsammans 
till  en  egendom  af  kammarherren  Chr. 
Heijkenskjöld,  h  vilken  äfven  lät  uppföra 
den  nuvarande  mangårdsbyggningen,  en 
ståtlig,  slottslik  byggnad  i  italiensk  stil 
med  60  rum  i  tre  våningar,  af  hvilka 

den  nedre  är  af  huggen  granit.  Midtel- 
partiets  tak  liknar  riddarhusets  i  Stock 
holra,  men  flyglarnes  tak  äro  platta.  En 
annan  storartad  byggning  vid  gården  är 
ett  magasin  af  sten  i  tre  våningar  med 
hvälfda  källrar,  stall  för  12  hästar  och 
ladugårdar  för  80  nötkreatur,  100  får 
och  14  svin.  Trädgården  har  en  areal 
af  2  tid  11  kpl.  Åkerbruket  anses  vara 
det  bäst  skötta  i  orten.  Ar  1859  var 

odlade  jorden  282 '/o  tid,  med  97  trrs  ut- 
säde. A  egorna  finnes  ypperlig  tegellera, 

hvaraf  sedan  längre  tid  tillbaka  tillverkas 
det  fasta  och  för  vatten  ogenomträngliga,  i 

orten  bäst  kända  taktegel.  Smidet  uppgif- 

ves  på  sednare  åren  i  medeltal  till  3,879 
centner  ståugjern  och  542  centner  spik. 
Taxeringsvärdet  var  år  1864:  117,810 

rdr  rmt  och  egare  brukspatron  A.  Wed- 
berg  i  Nora.  Vid  Yxe  invigdes  i  Juli 
år  1865  ett  skolhus,  säkert,  hvad  det 
inre  beträffar,  ett  af  de  vackraste  och 

trefligaste,  som  finnas  pä  landsbygden  i 
riket.  Skolhuset,  uppfördt  af  brukspatron 
A.  Wedberg,  är  bygdt  af  sten  i  götisk 
stil  och  innehåller,  förutom  sjelfva  skol- 

salen, bostad  för  läraren,  särskilda  ge- 
nom rör  från  skolsalen  uppvärmda  mat- 
rum för  gossar  och  flickor,  tillika  med 

rum,  afsedda  för  en  blifvande  syskola. 
Yxenhaga,  landtställe,  täckt  beläget 

söder  om  Jönköping,  utmed  jernvägen, 
på  en  dalsluttning,  nära  Wettern;  skall 
erhållit  namn  af  en  oxhage,  som  den  rike 
Bo  Jonsson  Grip  uppgifves  här  egt. 

Yxhult,  Norra  och  Södra,  två  skatte- 
hemman uti  Kumla  socken  och  härad  af 

Örebro  län,  nära  Kumla  jernvägsstation, 

omkring  2^,\  mil  sydvest  från  Örebro; 
Vg  mtl  hvartdera  (tillsammans  taxerade 
till  5,500  rdr),  med  täljstensbrott  å 
Norra  Yxhult  (tax.  till  750  rdr);  egas 

jemte  Y^  skatte  Hynneberg  med  tälj- 
stensbrott och  V3  i  Hällebråtens  all- 

männing och  täljstensbrott  af  G.  O. 
Adlers. 

YxkuUsund  sedan  d.  21  Juni  1824, 

förr  Tiaboda,  ett  frälse-säteri  af  2  mtl 
i  Berga  socken  af  Sunnerbo  härad  och 
Kronobergs  län,  beläget  vid  södra  ändan 
af  sjön  Furen.  Äldste  kände  egare  var 
riksrådet,  frih.  Thure  Sparre  och  derefter 

riksrådet,  frih.  P.  Sparre.  Från  Sparre- 
slägten  bortbyttes  Tiaboda  1662  och 
1665  till  ryttm.  Lage  von  YxkuU,  som 
skall  gifvit  gården  dess  nuvarande  namn 
och  förskaffade  densamma  säterifrihet. 

Snart  årergick  egendomen  till  Sparre- 
slägten,  gick  derefter  i  arf  inom  släg- 
terna  Wrede,  Gyllengranat  och  Danck- 
wardt,  deribland  må  nämnas  den  nyligen 
härstädes  aflidne  f.  d.  statssekreteraren 

M.  G.  Danckwardt,  känd  såsom  en  ut- 
märkt skicklig  och  arbetsam  embetsman, 

hvilken  tillhör  förtjensten  af  reformer  i 
fråga  om  hemmansklyfning  samt  andra 
ekonomiska  förhållanden.  För  närvarande 

(1866)  eges  YxkuUsund,  2  mtl  frälse- 
säteri, med  underlydande  6%  ™tl  skatte 

och  frälse  inom  socknen,  af  kapten-löjtn. 
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J.  C.  Danckwardt  i  Carlskrona.  Taxe- 
ringsvärdet är  218,600  rdr. 

Yxlö  (i  raanlalslärif^deii),  Yxlöö  (i 
1743  års  jordebok),  YcPe/o  (efter  Thara), 
Yxlan,  Yxlaö,  Yxlaby,  stor  ö  i  Upplands 
skärgärd,  hörande  till  Blidö  socken  af 
Frötuna  skeppslag  och  Stockholms  län, 

'/^  mil  från  kyrkan,  som  ligger  1^/^  mil 
från  hufvudstaden.  På  öns  nordligaste 

udde  är  badorten  och  lotsplatsen  Furu- 
sund med  postexpedition  och  gästgifveri, 

förut  äfven  optisk  telegraf.  %  mtl  Yxlö 
är  koraniinister-boställe.  Yxlö,  2'/.,  mtl 
frälse,  hörande  till  Ossmo  socken  af  Sot- 

holms härad,  ligger  omkring  4^/4  mil 
frän  hufvudstaden;  häraf  egdes  år  1785 

l'/2  mtl  af  brukspatron  Ad.  Levin,  1 
mtl  af  ryttmästaren  Abr.  Yxkull;  nu 
eges  1  mtl  s.  k.  Herröu  af  d:r  J.  M. 
Lemchen. 

Yxnaberga,  ett  mtl  skatte-rusthåll 
uti  Stenberga  socken,  Östra  härad  och 
Jönköpings  län,  har  varit  en  gammal 
herregåid,  redan  1278,  då  konungarne 
Magnus  I  och  Waldemar  gåfvo  V3  af 

deras  gods  in  Östra  heret  in  niud- 
hungia  vxnabierggha,  hesleasa 
(Hasselås)  et  bothe  till  deras  älskelige 
clericus  magister  Oddo  Bruddesson  från 
Njudungen,  som  fick  rätt  att  bebo  dessa 

gårdar  och  i  Lillieska  genealogierna  nam- 
nes herre  till  Yxnaberga;  gården  synes 

under  hans  ego  blifvit  förenad  med 

Salshult  och  dessa  båda  på  1700-talet 
kommit  med  säteriet  Ekholraen,  hvarmed 

Yxnaberga  numera  är  lagdt  i  sambruk,  till 
slägten  Stålharamar,  som  ännu  är  egare 

af  gårdarna;  under  Y^xnaberga  lyda  % mtl  skatte. 

Yxnerum,  annex-socken  till  Björsäters 
pastorat,  är  till  större  delen,  jemte  kyrkan, 
belägen  längst  sydost  af  Skärkinds  härad 

och  Östergötlands  län;  mindre  delar  räk- 
nas till  Baukekinds  och  Hammarkinds 

härader  inom  länet  och  eu  del,  Yxne- 
rums  skate,  utom  länegränsen,  till  N:a 
Tjusts  härad  af  Kalmar  län;  begränsas 
i  vester,  norr  och  v.  s.  v.  af  Björsäter, 

i  norr  af  Östra  Eyd,  i  o.  n.  o.  af  Rin- 
garum, i  söder  af  sjön  Yxningen  jemte 

Gärdserum  af  N:a  Tjusts  härad  och  om- 
fattar, med  1  mils  längd  och  bredd,  en 

areal  af  19,440  tid  fast  mark,  0,213  qv.- 
mil  vatten  på  14'/._,  mantal,  bebodda  af 
cirka   1,140   inbyggare,    häraf  höra   till: 

Skärkinds  .  .  ,  9,697  tid  land,  93  ̂   mtl,  670  inb. 
Bankekinds   .  .  .3.170     d:o        1 '/a    »       60   » 
Hammarkinds.       740     d:o 

30  » I  länet    ....  13,C.(i8     d:o       1)3,4    »     75(1   » 

N:a  Tjusts  h:d    hfiVi     d:o        i'»  ̂     „     hs.t   « 
Af  hemmantalet  hör  Vo  mtl  i  Ham- 

markinds härad  hit  i  kyrkligt  afseende, 
men  i  civilt  hänseende  till  Eingarums 

socken;  Yxnerums  skate,  2';,  mtl,  föres 
i  jordeboken  till  Hannäs  socken  af  N:a 

Tjust,  deremot  föras  1%  mtl  i  jordebo- 
ken hit,  men  höra  i  kyrklisjt  hänseende 

till  Björsäters  socken.  Socknen  —  vid 
220  fots  höjd  öfver  hafvet  —  är  bergig 
och  kuperad,  har  flera  insjöar,  deribland 
Yxningen,  Risten,  Saken,  Stora  och  Lilla 
Skiren,  Borken,  Taggen,  Lången,  Holgen, 

Trehörn,  Axsjön,  Mysingen,  Gobo-  och 
Hörsjöar,  m.  fl.  Rådande  jordmånen  är 
mycket  omvexlande  med  sand,  dungjord 
och  lera  inom  trånga  odlingsfält,  som 

dock  småningom  ökas  genom  mossodlin- 
gar.  På  naturlig  äng  är  ringa  tillgång, 

större  på  betesmark  och  tämligen  all- 
män på  skog.  Näringar  äro  bergsbruk 

och  skogshandtering  samt  till  egna  be- 
hofvet  åker-  och  ängsbruk  jemte  boskaps- 

skötsel, nästan  utan  bränvinsbränning. 
Af  fisk  erhållas  mest  gädda,  abborr  och 
mört.  —  All  fast  egendom  taxerades  år 

1863  till  778,160'  rdr,  deraf  223,160 rdr  inom  Kalmar  län.  Endast  smärre 

vägar  gå  igenom  socknen  Kyrkan,  1'/^ 
mil  från  moderkyrkan,  3^/^  från  Söder- 

köping, 4'/c,  mil  från  Linköping,  med  ett 

astronomiskt  bestämdt  läge  af  58"  17'5"79 
lat.  och  1^49'  56"7o  long.  från  Stockholms 
observatorium,  är  ombyggd  1802,  utan 
torn,  med  predikstol  öfver  altaret,  orgelverk 
om  8  stämmor,  bygdt  1826.  Enligt  en 
sägen  skall  kyrkan  först  blifvit  byggd  af 
Kelils  arfviugar  i  By,  och  denne  Ketil 
vara  begrafven  under  en  stor  gran,  der 
nu  altaret  står.  Kaplaner  nämnas  från 
1558.  Fattigkassan  disponerar  Vo  mtl 
frälse  Hässlekulla  i  Vestra  Husby  socken, 
doneradt  1731  af  friherre  Jakob  Buren- 

sköld. Barnundervisningen  bestrides  af 
en  examinerad  lärare  i  en  flyttande  skola 
med  en  klass;  nyligen  är  skolhus  med 

stor  kostnad  uppfördt.  Skolbarnens  an- 
tal uppgår  till  126,  deraf  48  undervisas 

i  hemmet.  Skolkassan  hade  vid  1865 

års  slut  en  skuld  af  127 '/o  rdr  rmt. 
Socknen    har  vidare  fattighus  samt  ma- 
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gasin.  Fornrainneua  utgöras  af  en  s.  k. 
Sättebro,  som  är  en  stenbro  i  sjön  Yx- 
uingen  pä  Hästuäs  egor,  grifthögar  och 
ett  domaresäte  på  Fröjeruras  egor;  en 
borg     förmenas    funnits    å   GäUsjöberget. 
—  Gärdar  och  verk  inom  Skärkinds  hä- 

rad: Borkhults  och  Gobo  järnverk  med 
underl.,  se  nedan,  tillsaramans  taxerade 

till  435,500  rdr.  Målstena,  •  .,  mantal 
frälse,  fordom  säteri,  lyder  nu  under 

Björkvik.  ',.,  mtl  Östantorp,  nära  kyr- 
kan, i  vanhäfd,    är  koraminister-boställe. 

—  Hemman  äro:  V4  Berg,  2  Bulle- 
rum,  '  2  Borkhidt,  med  tinbladig  såg, 
qvara  och  tändsticksfabrik,  *,'^  Ekham- 
mar,  1  Gobo,  med  säg,  tegelbruk,  gryn- 

verk och  mjölqvarn,  'A,  Hästenäs,  1 
Odensgöl,  alla  frälse;  Åketorp,  V4  rå 

och  rör,  1  By,  *  g  Fassingstorp,  '/o 
Lånstorp,  V^  Salfvedal,  1  Wegalla,  alla 

skatte,  lyda  under  nämnda  jernverk.  — 
I  Bankekinds  härad  ligga:  Salfvedal, 

'/o  mtl  frälse,  med  gästgitVaregård,  3% 
rail  nordvest  frän  Walderaarsvik,  Rist- 

skeda, Vo  skatte,  Drängsbo,  '/o  skatte, 
och  Frängsbo,  '^  militiiie.  —  I  Norra 
Tjusts  härad  ligga:  Fröjernm,  l*.i  mtl, 
med  såg,  Horfvelsbo,  '  4  mtl,  Knillerbo, 
^/o.  Långserum,  '/o,  Kavelsraåla  torp. 
Två  gårdar  i  Yxnerura  gaf  Birger  Fol- 
kersson  år  1-407  i  morgongåfva  till  sin 
hustru  Catharina  Guuuarsdotter,  som  åter 

gaf  dem  är   1-452  till   Wadstena  kloster. 
—  Adress:  Åtvidaberg. 

Yxnevalla,  socken,  se  Oxnevalla. 

Yxningen,    sjö,  som,   \^U  mil  lång, 
bildar  gräns  mellan  Östergötlands  och 
Kalmar  län;  upptagande  bäckar  från  flera 
smärre  sjöar,  såsom  Axsjön,  Mysmgen, 
Toggen  och  Gobosjön  samt  Storsjön  och 

Rölången;  men  sjelf  lerauande  i  sydost- 
lig rigtniug  vatten  åt  Emån.  Frän  dess 

nordvestra  strand  utgår  den  långa  Ake- 
torpsviken;  sjön  är  mycket  djup,  med 
klart  vatten. 

Yxnäs,    jernverk    på  Dal,  se  Öxnäs. 
Yxsjöfältet,  kopparmalrasfält  i  Nya 

Kopparbergs  socken  och  bergslag  af 
Örebro  län,  upptäcktes  1728  och  var 
en  tid  ganska  gifvande;  arbetet  iiedlades 
sedermera,  men  började  åter  1848,  då  ny 

hytta  byggdes  Tillverkningen  blef  dock 
ringa.  Efter  1852  synes  ingen  malm- 

brytning egt  rum.  Hemmanet  Yxsjön 

består  af  '/^  mtl  krono  med   2  qvarnar. 
Yxstad,  egendom  i  Roxlösa  socken 

af  Dals  härad  och  Linköpings  län,  be- 
står af  Yxstad,  iVo  nitl  skatte,  med  \l 

skatte  i  Hageby  samt  Roxlösa  väder- 
qvarn  om  2  par  stenar;  det  hela  är 
taxeradt  till  66,500  rdr  och  eges  af  A. 
Gustafsson.  lYxstadha  erhöll  Alvastra 

kloster  en  del  jord  år  1208  af  Suno 
Thisehvason.  Till  Yxstad  och  Hofgrena 

skref  sig  i  början  på  1600-talet  Anna 
Eriksdotter  Ulfsparre  af  Broxvik,  gift  med 

hofjunkaren  Sven  Jönsson  (Lillje).  På  Yx- 
stads  egor  märkes  en  stensättning. 

Yxtaholm,  ett  säteri  i  L:a  Mellösa  soc- 
ken af  Willåttinge  härad  och  Nyköpings 

län,  1  mil  från  Malmköping;  hette  fordom 

Yxta  och  tillhörde  på  1550-talet  en  Hans 
Persson,  sedermera  kon.  Johan  lILs  hof- 
junkare  Sven  Jönsson  af  slägten  Lillje,  då 

gården  blef  säteri;  kom  år  1628  till  släg- 
ten Ulfsparre,  utflyttades  på  en  holme 

i  YxtasjÖD  och  erhöll  sitt  nuvarande 
namn;  tillhörde  sedermera  slägterna  Fle- 

ming och  Sparre,  på  1730-talet  frih.  G.  N. 
Clodt,  som  uppförde  den  vackra  man- 
gårdsbyggningen  af  sten;  egdes  i  början 
af  detta  århundrade  af  en  Tottie  och 

inköptes  slutligen  1851  af  exc.  grefve 

C.  De  Geer  på  Stora  Sandby,  hvarun- 
der  det  än  eges.  Godset  består  af  2V4 

mtl  frälse-säteri  (inberäknadt  '/4  Fins- 
torp) med  qvarn  och  tegelbruk,  under- 

lydande 5  mantal  med  qvarn,  såg  och 
kalkugn  samt  frälseränta  af  Vj^  mantal. 
Taxeringsvärdet  är  182,460  rdr  rrat. 

z. 

Zachrisberg,  berg  uti  Enhörna  soc- 
ken af  Södermanland,  på  hvars  östra 

sida  till  höger  om   vägen   fråti   Bastmora 

finnes  en  6  ä  8  alnar  djup  kula,  der, 
enligt  tradition,  röfvare  fordom  haft 
tillhåll. 
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Zachrisbere,  Berg,  eller  Brunhy  (så- 
som det  kallas  i  1540  ärs  jordebok),  3 

mtl  frälse-säteri  i  Brännkyrka  socken,  har 
fordom  tillhört  biskop  O.  Laurelius  och 
erhöll  sitt  nuvarande  namn  efter  hofin- 

tendenten  Zacharias  lU-hnijcrir  (t  1688); 
det  hörer  till  Arsta  säteri  (se  vidare 
Arsta). 

Zechielsten,  se  Borga. 

Zireköpinge  (Syrkiöping),  Sirrekjö- 
bing  (i  1662  ars  jordebok).  Annex-socken 
till  Halmstads  pastorat,  är  belägen  uti 
Malmöhus  län,  2  mil  n.  o.  frän  Lands- 

krona; arealen  3,934  tid  eller  O.ito  qv.- 
rail  fast  land  (efter  Hahr),  4,420  tunnl. 

(efter  Forsell),  är  fördelad  pä  23'/8  ratl 
ins.  frälse;  häraf  föras  3,055  tid  med 

13^/j,  mtl  till  Könnebergs  härad  och 
879  tid  (1851  efter  Forsell)  med  10  mtl 

till  Luggude.  Socknen  —  vid  05  fots 
höjd  öfver  hafvet  —  med  i  allmänhet 
jemn  mark,  utom  här  och  der  dälder 
samt  några  backar,  bestående  af  gul  och 

blå  flis  eller  skiffersten,  otjenlig  till  an- 
nat än  väglagning,  har  stark  lera,  nå- 

gonstädes  mylla,  men  öfver  allt  särdeles 
bördig  jordmän  och  beboddes  1805  af 

600  och  1865  af  något  öfver  1,300  in- 
byggare, hvaraf  765  inom  Eönnebergs 

och  540  inom  Luggude  härad.  Af  skog 
finnas  endast  planterade  och  inhägnade 

björklundar,  mea  flerstädes  ypperliga  torf- 
mossar.  All  fast  egendom  taxerades  inom 
Rönnebergs  härad  till  1,061,300  rdr  och 

inom  Luggude  till  606,900  rdr  rmt.  — 

Kyrkan  ligger  i  Rönnebergs  härad,  "Vg 
mil  från  moderkyrkan.  Sedan  år  1847 
finnes  ordnad  skolundervisning,  som  be- 

streds 1862  af  1  examinerad  och  4  or- 
dinarie lärare  uti  1  fast  skola  på  3  klasser 

och  4  småskolor,  besökta  af  c:a  240 
barn,  medan  8  undervisas  i  hemmet.  Till 

skolan  hör  ett  planteringsland  på  14,000 
qv.fot;  kassans  saldo  1865  var  500  rdr; 

helgonskyld  är  anslagen.  Socknens  hi- 
storiska minne  är  segern  vid  »Tijrups  by 

och  Syrkiöpiugz  äugiar  i  Skåne  den  4 
Juli  1677»,  hvarom  en  relation  finnes  i 
handskrift  på  Skokloster  uti  dr  Jonas 
Petri  dagbok.  I  Afzelii  Sagohäfder,  X 
band.,  sid.  220,  berättas  om  Carl  XI:s 

afsked  af  krigshären  på  Zirköpiugs  än- 
gar, fordom  en  hed,  som  i  konungens 

dagbok  är  kallad  än  »Yllehed»  än  Sille- 
hed, der  han  året  förut  vunnit  en  blodig 

segjer;  nu  sedan  krigshären  blifvit  upp- 
ställd till  slagordning,  red  konungen  om- 

kring, tagande  afsked  af  fordna  krigs- 
kamrater, tackande  dem  för  deras  trohet 

att  hafva  vågat  lif  och  i)lod  för  fäder- 
neslandet, i  hvars  jord  konungen  ville 

bereda  dem  en  torfva  till  att  odla,  som 
kunde  gifva  dem  bröd  för  ålderdomen. 
Den  högtidliga  afskedsstunden  slutade 
med  en  från  de  hemvandrande  krigarne 
af  hjertat  gående  tacksägelse,  bön  och 
lofsäng.  I  denna  socken  finnes,  utom  sä- 

teriet Zireköpinge  (se  nedan),  flera  på 
sednare  tiden  bildade  större  gårdar,  så- 

som inom  Luggude  härad:  Spargodt, 

'/^  mtl,  med  1',^  mtl  7a^ar/>  (tax.  till 
110,000  rdr),  440  tids  areal,  med  för- 

träffligt skiffer-  och  kalklager,  för  hvars 
beredande  finnas  ben-  och  kalkstarap;  — 

Norrlycke,  ',.,  mtl,  med  1  mtl  Norraby 

(tax.  till  93'500  rdr),  266  tids  areal, med  mejeri  och  schäferi,  egare  H.  A. 
Jensen;  1  mtl  Norraby  (tax.  till  55,000 

rdr):  —  öfriga  hemman  och  byar  här 

äro  2','.j  Norraby,  ̂ \l  Tågarp.  —Inom 
Rönnebergs  härad:  Westergård,  bestå- 

ende af  .";,'  mantal  i  Klaisinge  (tax.  till 
73,000  rdr),  med  100  t:rs  utsäde;  öfriga 

byar  och  hemman  här  äro:  1  mtl  Hå- 
kantorp under  Dufeke  säteri,  4'  ,,  mtl 

Zireköpinge  by,  '  .,  Brödåkra,  Vo  Wi- 
delycke,  '/g  Wipeslottet,  Tägarps  gäst- 
gifvaregård  och  jernvägsstation  på  bi 
l)anau  Helsingborg — Eslöf.  —  Adress: 
Landskrona. 

Zireköpinge,  frälse-säteri  uti  ofvan- 
beskrifiia  socken,  Rönnebergs  härad  och 

Malmöhus  län,  1'  ̂   mil  från  Landskrona, 
nära  Tågarps  jernvägsstation,  består  af 
3V.2  mtl,  som  är  1864  voro  skiftade  i 

2  egolotter,  hvaraf  "Z^l^  ratl  med  under- 
lydande V64  'Btl  Klaisinge  och  Vg  mtl 

Wipeslottet  samt  10  torp  utgjorde  ett 
gods,  tax  till  295,500  rdr,  med  konsul 
Hage  i  Köpenhamn  till  egare,  och  resten, 
iVg  mänt.,  utgjorde  med  underlydande 
1%  Klaisinge  ett  gods,  tax.  till  220,000 
rdr,  med  herr  C.  J.  Jensen  till  egare; 

arealen  uppgifves  i  Skånes  kalender  år 
1862  till  650  tid,  deraf  50  tid  skog 
samt  20  tid  park  och  trädgård  med 
orangeri  m.  m.;  till  säteriet  höra  en 
vatten-  och  en  holländsk  väderqvaru  samt 

mejeri. Säteriet,  i  detta  århundrade  bebygdt. 
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hade  på  1840-talet  en  korsverksbyggnad 
af  en  vånin2:,  på  2: ne  sidor  omgifven 

af  en  graf,  samt  2:ne  grundmurade  flyg- 
lar; ladugårdshusen  bestodo  af  3  längor 

utaf  gråsten,  likaledes  ett  stort  och  rym- 
ligt magasin  med  flera  bottnar.  —  Äldsta 

kända  egaren  till  Sireköpinge ,  såsom 
namnet  skrifves  i  äldre  jordeböcker,  är 
danska  riksrådet,  befallningsraaunen  öfver 
Ahus  och  Oxie  län  i  Skåne  Henrik  Ramel 

till  Wilterwitz  i  Pommern  och  Bäckaskog 
i  Skåne,  f  1611;  han  ärfdes  af  andra 
dottern  med  fru  Elsa  Brahe,  Sophia,  en 
qvinna,  om  hvilkeu  det  heter,  att  hon 

genom  sina  dygder  varit  sitt  stånds  pryd- 
nad; hon  var  gift  med  Wolf  Hieronyraus 

von  Kratzk,  en  både  genom  tapperhet 
och   o;udsfruktan    utmärkt    ädling.     Zire- 

köpinge  förblef  inom  Eamelska  slägten 
ända  till  1808,  då  det  köptes  af  hof- 
stallmästare  Werner  Gottlob  von  Schwe- 

rin,  en  yngre  adopterad  gren  af  denna 
ätt,  som  är  urgammal  från  Pommern, 
och  hvilken  från  första  början  skref  sig 

Ctzwerijn,  betydande  på  allmänna  lands- 
språket i  Pommern,  vid  kristendomens 

införande,  eller  i  12:te  seklet,  en  fyr- 
kant eller  ruta;  vapnet  är  ock  en  röd 

ruta  i  silfverfält.  Efter  W^erner  von 
Schwerins  död,  som  skedde  af  slag  under 
en  spatserridt  1840  på  denna  egendom, 
tillöste  sig  ena  sonen,  ryttmästaren  Carl 
Johan  Gustaf  Adolf,  Zireköpinge;  men 
han  försålde  det  snart  åter  och  inköpte 
i  dess  ställe  det  präktiga  Skarhult  af  kon. 
Oscar  I  och  enkedrottnina:  Desideria. 

A. 

Å,  Au  (år  1377),  socken  i  Östergöt- 
lands län,  af  Björkekinds  härad  och  Wik- 

bolands  fögderi,  IV.,  mil  öster  från  Sö- 
derköping —  vid  70  fots  höjd  öfver 

hafvet  —  utmed  Slätbakens  norra  strand, 
i  en  mils  sträckning  från  Harsbyviken, 
på  ömse  sidor  om  den  lilla  Bergviken 
och  Gissleåns  utlopp,  för  öfrigt  omgifven 
i  n.  v.  och  n.  o.  af  Kuddby  socken,  i 

o.  n.  o.  af  Östra  Ny.  Arealen,  0,2  qv.- 
mil  eller  4,629  tid,  är  fördelad  på  36 Vg 
mantal,  deraf  19  skatte,  2  krono,  löVg 

frälse,  bebodda  af  omkring  640  inbyg- 
gare och  taxerade  1864  till  568,500 

rdr,  hvartill  kommer  ett  tax. värde  af 
3,140  rdr  för  lägenheter.  Bergkullar 
med  små  slätter  och  dalar  iraellan  intaga 
hela  sjöstranden;  längst  i  vester  reser 
sig  det  höga  Harsbyberget.  Det  inre 
landet,  norr  om  kullarna,  är  en  slätt 
med  spridda  höjder  och  genomskuren  af 
Gissleän.  Rådande  jordmån  är  lera;  betet 

magert,  skogen  ringa;  en  sockenallmän- 
niog,  Knifsdters,  474V3'2  tid,  finnes.  Af 
arealen  uppgifves  åkern  intaga  960  tid, 
ängen  819  och  betesmarken  2,850  tid; 

utsädet  uppgafs  på  1840-talet  till  cirka 
480  t:r  säd  samt  260  t:r  potates.  In- 

byggarne, som,  utan  att  egentligen  vara 

förmögna,  äro  välbergade,  hafva  till  huf- 

vudnäringar  åkerbruk  och  boskapsskötsel 
samt  obetydligt  fiske;  fordom  bedrefs 
här  äfven  bergshandtering,  i  det  Rings 

jernraalmsgrufva,  i  äldre  tider,  och  kop- 
pargrufvor,  sednast  1799,  1800  och  1801, 
varit  bearbetade  af  en  förvaltare  under 

Åtvidaberg;  ännu  bry  tes  å  nämnda  gårds 

egor  kalk,  men  af  hårdbränd  natur.  — 
Socknen  utgör  för  sig  ett  konsistorielt 

pastorat  af  3:dje  klassen.  Kyrkan,  be- 
lägen utmed  prestgården,  der  fyra  vägar 

korsa  hvarandra,  nybyggd  1846  af  gra- 

nit, är  64 Vo  al'i  lång,  12 '/^  3l'i  bred, 
har  torn  af  47  alnars  höjd  med  tornur 

sedan  1864,  nytt  orgelverk  om  10  stäm- 
mor, gammal  märkvärdig  altartafla  i  trä- 
snitt, föreställande  bland  annat  Ansfrids 

och  Gautberti  m.  fl:s  förvisande  ur  lan- 
det (troligen  den,  som  nyligen  inköpts 

för  statens  museum).  Fattig-  och  skol- 
hus äro  äfven  nybyggda.  Skolan,  som 

är  fast,  och  der  årl.  50  barn  undervisas 

af  en  examinerad  lärare,  har  ett  plan- 
teringslaud  af  8,000  qvadratalnars  ytvidd; 
skolkassans  saldo  utgjorde  1865:  820 
rdr.  I  hemmet  undervisas  dessutom  18 

barn.  Gamla  kyrkan,  som  anses  vara 
från  1100-talet,  förvaras  nu  såsom  ett 
gammalt  minnesmärke,  och  har  socknen 
för  öfrigt  att  uppvisa   från  forntiden  en 
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mängd  begrafnin<,'splatser  på  Rings  egor, 
utmärkta  genom  uppkastade  högar,  satta 
med  sten  i  ringar,  fyra  gamla  runstenar, 

uppsatta  1864  pä  nya  kyrkogärden.  L'ti 
Liljegrens  runurkunder  upptagas  2  run- 

stenar, den  ena  i  kyrkodörren  med  in- 
skriften: Jrustaiu:  rili:  stin:  lljina: 

iftr:  .^ihmull):    Iri  an  «a:    burti).  de.i 
andra  i  klockstapeln  med  inskriften:  ,Siu: 

uk:  tl)urburn:  iili:  .!riatar:  tl)ir:  rita: 
6tiu:  tl)ina:  iftr:  tl)urlU:  brll)r:  oiu: 
6Un  ....  Platsen,  som  nya  kyrkan 

intager,  anses  varit  en  begrafningsplats 
efter  någon  större  strid.  Leraningar  efter 
en  borg  skola  finnas  pä  Harsbybenjet. 

På  gamla  kyrkogärden  förvaras  ännu  graf- 
stenen  öfver  den  är  1729  aflidne  sko- 

makaren Andersson,  född  är  1582,  som 

alltså  uppnådde  147  år;  der  finnas  äfven 

3:ne  grafvar,  hvarom  sägnen  har  att  för- 
tälja, att  en  moder,  som  mördade  sina 

två  barn  och  sedan  sig  sjelf,  ligger  der 

begrafven  och  växer  der  ännu  i  dag  icke 

något  gräs,  ehuru  stället  gödslas  af  be- 
tande kreatur.  —  Bland  gårdar  märkas 

främst  Lundby  säteri  (se  den  art.),  med 

underlydande  2*V4  skatte,  IV4  frälse  Hars- 
by;  —  dernäst  '/<,  frälse  Ring  med  un- 

derlydande '/•>  frälse  Näs,  2  mtl  skatte 
Hackerstad  och  iVo  frälse  Sjövalla,  allt- 

sammans tax.  till  73,000  rdr  rmt.  Denna 

egendom,  med  naturskönt  läge  utmed 

Slätbaken  nära  lastageplats  och  på  sed- 

nare  tiden  nybyggd  samt  med  mejeri- 
skola, inrättad  efter  Gussanders  method, 

har  en  areal  af  605  tid,  deraf  c:a  200 

åker,  36  äng  och  367  vacker  skog;  så- 

som exempel  på  hur  egendomen  blif- 
vit  uppdrifven  på  sednare  7  åren  må 
nämnas,  att  under  denna  tid  afkastningen 

ökats  från  300  till  1,000  t:r  säd,  under- 
hållna kreatur  från  20  till  60  kor,  etc. 

Ring  köptes  1627  af  Knut  Drake,  egdes 

år  1687  jemte  en  gård  i  Sjövalla,  Hac- 
kerstad, såsom  säteri,  och  Ring  derunder 

såsom  rå  och  rör,  år  1700  af  C.  P. 

Säck,  1725  af  dess  enka  Chr.  B.  Lilje; 

inköptes  1822,  jemte  Broby,  för  Ljung- 
stedtska  skolans  i  Linköping  räkning, 
men  såldes  år  1850  till  enskild  person 

och  har  sedan  dess  ofta  ombytt  egare, 

bland  hvilka  må  nämnas  löjtn.  E.  J.  Mid- 
dendorph  1864  och  grossh.  C.  J.  Munck 

i  Söderköping.  —  1  mtl  krono  Wistén, 
sergeant-boställe;  1  mtl  skatte  i  samma 

by,  är  en  bättre  bebyggd  bondgård ;  — 
1  fiatl  Åkerby,  prestgård ;  1  skatte,  1 

frälse  Broby,  egas  af  Ljungstedtska  fri- 
skolan i  Lidköping.  —  Frälseräntan  af 

','4  mtl  i  Sjövalla  eges  af  Hamiltonska 

grafven  i  Täby.  —  '74  frälse  Gu.storji 
och  ','4  skatte  Hdradslöt  egas  af  tvenne 
skeppare.  —  1  mtl  frälse  Jerus,  fordom 
tillhörigt  Axel  Lillje  och  Säck,  är  nu 

skiftadt  mellan  allmogen.  —  Grefstad 
och  Linnebenja  äro  större  byar.  Kofra 

och  Harsby  nämnas  1377  och  1383  i 

Bo  Jonsson  Grips  bytesbref  med  VVad- 
stena  kloster  och  andra.  —  Adress:  Sö- 
derköping. 

A,  Westra,  egendom  af  ett  mantal 
skatte  i  Lerl)äcks  socken  af  Kumla  hä- 

rad och  Örebro  län,  har  haft  masugn,  som 

nu  är  nedlagd  och  1864  utesluten  ur 

jordeboken. 
A,  Östra,  masugn  i  Hallsbergs  soc- 

ken af  Örebro  län,  gränsande  och  hö- 
rande till  Skogaholms  bruk  i  Svennevads 

socken,   hvaraf   den    jemväl    fatt  namnat 
Skogaholm,  till   hvilken  art.  hänvisas. ° 

Aboda,  Stora,  by   uti  Lindes  socken 

och  bergslag  af  Örebro  län,  med  natur- 
skönt läge  vid  Storåns  utfall  i  sjön  Ross- 

valens norra  ända  (nära  lastageplatsen 

Grönboda),  om  1*/.,  mtl  på  2  n:r,  hvaraf 

^/'le  mtl  i  J»l  2,  köpta  till  skatte  1858, 

har  en  egare  med  '/.j.j  mtl  i  Guldsmeds- 
hyttan,  och  V4  natl  i  M  \,  köpt  till 
skatte  ar  1861,  eges  af  Giddsmedshytte 
silfververks  bolag;  resten  är  krono,  och 

iunehafvas  deraf  \l  mtl  jemte  ||.i  mtl  i 
Guldsmedshyttan  af  en  egare,  V^e  ™t^ 

jemte  delar  i  Jönshyttan  af  en  annan. 

På  1850-talet  utgjorde  en  välbebyggd 
gård  i  Aboda  med  underl.,  tillsammans 

2'^/3.2  mtl,  ett  gods  med  140  tid  åker  och 
260  tid  skog,  hvartill  hörde  vattenfall, 

lämpligt  för  industriella   anläggningar. 

Aboholm,  egendom  med  manufak- 
turverk uti  Tiveds  socken  af  Wadsbo 

härad  och  Skaraborgs  län,  är  belägen  på 

Tiveden  vid  Qvarnsjöän,  som  faller  i 

Holgvattnet,  och  räknas  härifrän  2 '/o 
mil  till  kyrkan  och  lika  långt  till  Asker- 

sund,  2'''4  mil  till  Elgaräs  jernvägssta- 
tion.  Maugardsbyggnadens  astronomiskt 

bestämda  läge  är  58",  47',  44, 0.5"  lati- 

tud och  3",^  28',  16,.i.5"  longitud  från Stockholms  observatorium.  Manufaktur- 

verket   består    af    2   spikhamrar   för  en 
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stock,  med  en  raedeltillverkning  åren 

1859 — 61  af  383  centner  spik:  laudt- 
egendomen  utgöres  af  Aboholm,  1  mtl 
skatte,  med  3V.  mtl  skatte  underlydande 
samt  qvarn  och  såg  (det  hela  tax.  till 
83,000  rdr);  folkmängd  180.  Till  år 

1863  har  här  äfveu  funnits  stångjerns- 
bruk,  anlagdt  1763,  och  som  efter  år 

1841  blifvit  tillökt  med  en  ny  stång- 
jerushärd,  bestod  af  2  hamrar  med  2 
härdar  och  1,000  skd  årl  smide  (me- 

deltillverkningen 1859 — 1S61  uppgick 
till  3,177  ctr).  Tackjernet  erhölls  från 
egen  masugn,  som  blifvit  hitfiyttad  1710 

af  justitine-kansleren  Fehman  för  Aspa 
och  Ahlgrena  hamrar,  tills  Abobolms  bruk 
blitvit  anlagdt;  den  var  först  uppförd  i 

slutet  på  1600-talet  af  bruksförvaltaren 
Antony  von  Boije  vid  Abo  frälse-hemnian 
i  Askersunds  socken  af  Nerike.  Malmen 

erhölls  till  en  början  från  Aminne,  Ny- 
bytta  och  Garpe  grufvor  i  Hammars 

socken,  derpä  frän  Distorps  frälse-grufvor 
i  Snaflunda  socken;  men  redan  i  början 
af  1800-talet  befinnas  tackjernstillverk- 
ningen  och  grufverörelsen  upphörda.  Ef- 

tersom Aboholm  haft  samma  egare  som 

de  1'  .,  mil  härifrån  belägna  Aspa  och 
Ahlurena  bruk,   hänvisas  till  deras  art. 

ÄbokliBt,  berg  af  ansenlig  höjd  i 
Småland.  Hösjsby  socken  af  Handbörds 
härad   och   Kalmar  län. 

Abouäs  eller  Gåpenäs,  ett  frälse- 
säteri af  1  mtl  i  Säby  socken.  Norra 

Wedbo  härad  af  Jönköpings  län,  är  väl 
bebygdt  och  har  vackert  läge  vid  norra 

ändan  af  Säbysjön,  4  mil  n.  v.  från  sta- 
den Ekesjö;  egorna  äro  af  god  beskaf- 

fenhet. Till  Gåpenäs  (Kåpenäs  i  Adelns 
Ättartaflor)  skref  sig  Matts  Andersson 
Lilljetopp  år  1614;  bland  öfriga  egare 

kuuna  blott  upp^ifvas  löjtn.  C.  E.  Ro- 
senborg 1828,  och  löjtn.  Åberg  (1863), 

som  derunder  brukade  3',,.,  mtl;  ta.xe- 
ringsvärdet  samma  år  var  87,500  rdr.^ 

Abordsön  eller  Abol,  ö  midt  i  An- 
germanelfveu,  ett  stycke  nedanom  färj- 
stället,  2'. 2  mil  norr  om  Hernösand,  är 
'/o  mil  lång,  '  .,  mil  bred;  har  en  viss 
märkvärdighet  derigenom,  att,  ehuru  vatt- 

net, som  kringflyter  och  stundom  öfver- 
sköljer  ön,  är  koinm«  t  ända  från  lapp- 

ska fjellarna,  man  likväl  får  se  här,  under 
nära  63  breddgraden,  en  betydlig  skog 

af  körsbärsträd  (Prunus  cerasus),  som  är- 

ligen blommar  och  bär  frukt.  On,  som 

hör  till  Högsjö  socken  i  Södra  Ångerman- 
land och  Wester-Norrlands  län,  innehåller 

en  by  om  IV04  mantal  med  1,016  tids 
egorymd  och  är  bebodd  af  1 1  hushåll; 

här  är  ett  litet  skeppsvarf  och  godt  lax- 

fiskCj. 

Äboö,  ett  frälse-säteri  af  ett  mantal 
uti  Eipsa  socken  af  Eönö  härad  och 
Nyköpings  län,  vackert  beläget  vid  Åby 

och  Ekeby  sjöar,  ej  långt  söder  om  Båf- 
ven,  3*/.,  mil  från  Nyköping,  l',^  mil 
från  Stjernhofs  jernvägsstation,  %  mil 

från  kyrkan,  utgör  med  i  sambruk  va- 
rande 1  mtl  frälse  Elgesta  och  underl, 

\^!^  mtl  frälse  ett  gods.  Åboö  namnes 
som  herresäte  1560,  då  det  tillhörde  en 

Lars  Knutsson ;  egdes  under  följande  år- 
hundradet af  slägterna  Natt  och  Dag, 

Bjelkenstjerna,  Kurck,  Bonde  och  Posse, 
hvilken  sistnämnda  slagt  innehade  går- 

den under  ett  helt  århundrade.  Från 

början  af  1800-talet  och  ännu  1857  eg- 
des den  af  slägten  Thorsson;  år  1865 

var  handl.  P.  E.  Lindahl  egare.  Säte- 
riet är  taxeradt  till  30,000  rdr  och  in- 

delt  till  extra  soldatroten  M  308  för  1 

mtl;  å  egorna  finnas  mjölqvarn  om  3 
par  stenar,  grynverk,  finbladig  såg  med 
2  enkla  ramar  och  benstamp,  allt  för 
ångkraft.  Utsädet  1857  beräknades  till 
30  ä  36  tunnor  i  god  jordmån;  skogen 

är  vidsträckt  med  ymnig  tillgång  på  löf- 
träd;  i  flera  sjöar  finnes  gifvande  fisk- 

vatten; hela  godset  är  tax.  till  104,600 
rdr  och  har  en  folkmängd  af  cirka  105 

personer. Abro,  landtegendom  uti  Ugglebo  soc- 
ken af  Gästrikland  och  Gefleborgs  län, 

vid  pass  5  mil  från  Gefle,  lyder  under 
Brattfors  bruk,  derifrån  den  skiljes  af 
Hammarsjön;  här  har  under  sednare  åren 
med  icke  obetydlig  kostnad  företagits 
utdikning  och  uppodling  af  en  större 

mosse,  Slottsmuren  eller  Ny  Wij,  hvil- 
ken odliugslingslägenhet  med  dithörande 

ängsmark  innefattar  närmare  300  tid. 

Abro  mjölcjvarn  (tax.  till  1,000  rdr)  ly- 
der under  Wij  bruk.  Härvarande  gruf- 

brott  l)örjade  arbetas  1675,  och  hafva 
sedan  flera  gånger  blifvit  nedlagda  och 

åter  upptagna,  men  slutligen  till  följd 
af  den  fattiga  malmen  alldeles  öfver- 
gifna;  i  stället  för  härvarande  raasugn, 
der  i  medeltal  åren    1859—61    tillverk- 
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ningen  uppgick  till  14,161  ctr  tackjern 
af  Windtjerns  malm,  uppfördes  Jädraäs 
masugn,  se  den  art.  Folkmängden  vid 

Åbro  uppgifves  till  c-.a  360. 

Abro,  jerngrufvor  och  trenne  jeru- 
malmsskkrpningar  å  Åbro  bys  egor  i 
Svärta  socken  af  Södermanlands  län,  egas 

jemte  de  år  1739  till  skatte  köpta  ̂ '4 
ratl  Åbro  och  ','.,  mtl  Yllinge  samt  '/o 
frälse  Åbro  m.  fl.  under  Norshammars 

bruk,  till  hvilken  artikel  hänvisas,  rö- 
rande den  förut  härvarande,  sedan  1850 

nedlagda  Åbro  eller  Ullabergs  masugn, 

uppförd  1646,  men  snart  ödelagd,  h var- 
efter den  åter  upptogs  och  erhöll  privi- 

legier 1761  med  frihet,  att  jemte  tack- 
jernsblåsning  idka  gjutuiug  af  hvarje- 
handa  ammunitionssorter. 

Abrunna,  ett  mtl  skatte  uti  Oster- 
Hauinge  socken  af  Sotholms  härad  och 
Stockholms  län,  har  varit  doneradt  med 
kondition  till  sekreteraren  Christer  von 

Svalg,  år  1682  reduceradt,  men  utbytt 
af  arfvingarne,  som  det  intill  den  11 
Sept.  1691  innehaft,  du  gården  som  pur 
donation  åter  reducerades  och  indrogs 
till  kronan;  befiunes  dock  redan  i  slutet 

af  1690-talet  i  enskild  persons  ego;  den 
tillhörde  då  direktör  Wefverstedt,  sedan 

dennes  svärson  ryttmästaren  Peter  Sun- 
del,  adlad  Stjeruheim,  som  tillfångatogs 
.vid  Dniepern,  men  lyckades  undfly  och 
dog  här  1734.  Åbrunna  har  alltsedan 
brukats  under  Hesslingeby,  som  haft  egare 
gemoiisarat  med  Arsta  säteri. 

Aby,  Lilla-,  by  uti  Qvillinge  socken 
af  Bråbo  härad  och  Linköpings  län,  be- 

lägen å  nedersta  branten  af  Kolmården, 
af  2  mantal  skatte  och  1%  frälse;  här 

tinnes  station  på  banan  Norrköping — 
Cathrineholm  (3,7  mil  från  Cathrineholra, 

O,»  mil  från  Norrköping),  och  gästgif- 
veri,  hvarifrån  skjutsas  till  Norrköping  i 
söder  %  mil,  till  Krokek  i  n.  o.  V  K, 

mil,  till  Melby  i  vester  1^/^  mil,  till 
Simonstorp  i  norr  I'/,  mil  I  äldre 
tider  har  byn  delvis  tillhört  slägterna 

Lillje,  Kruse  och  Körning;  nu  lyda  skatte- 
hemmanen, hvaraf  det  ena  rusthåll  och 

det  andra  gästgifveri,  jemte  JV?  6,  'Vg  fr., 
med  tegelbruk,  under  Hults  jernbruk;  M  3 
och  4,  Vg  frälse,  lyda  under  fordna  säteriet 
Bård^storp,  nu  mer  Björnvik. 

Aby,  by  i  Ringarums  socken  af  Ham- 
markinds härad  och  Linköpings  län,  på 

VII. 

1  mtl  skatte  och  1  skatte-rusthåll,  taxe- 
rad* till  80,000  rdr  rmt;  häraf  lyda 

1*3  ratl  under  Gusums  bruk;  vid  '/g 
mtl  är  gästgifveri,  hvarifrån  skjutsas  till 

Wammar  i  s.  o.  ̂ /g  mil,  Häljeloth  i  ö. 
1%  rail,  Fröberga  i  n.  1^/^  mil,  Häg- 
gebo  i  v.  2  mil,  Solfvestad  i  s.  v.  2*1  ̂  mil, 
och  ̂ till  Knappekulla  i  s.  2  mil,  m.  fl. 

Aby,  by  uti  Linköpings  län,  cirka 

2^,j,  mil  från  Skenninge,  3  mil  från 
Wadsteua,  af  lO'/^  mtl,  med  600  in- 

byggare, är  fördelad  mellan  socknarne 
Aby  och  Odeshög  af  Lysings  härad,  till 
4V2  skatte,  1  krono  prestgård  och  IV4 
frälse  med  öfver  400  inbyggare  uti  först- 

nämnda och  3^/2  skatte  med  200  inb.  uti 
den  sednare;  här  finnes  postkontor;  flera 
gårdar  äro  välbyggda,  deraf  Åby  Vesterg. 

med  qvarn  och  underl.  tillsammans  4'/^ 
mtl  skatte  i  sambruk  med  '/o  nitl  i  an- 

dra hemman;  Åby  Storeg.  och  Lilleg. 

1'/,  Jrälse. 
Aby,  by  uti  Gråmautorps  socken  af 

Norra  Åsbo  härad  och  Christianstads  län, 

2'/4  mil  s.  o.  från  Engelholm;  4  mtl 
skatte,  ','.,  mtl  utsockne  och  2'Vib  insockne 
frälse,  fördelade  mellan  flera  bättre  be- 

l)yggda  gårdar,  deraf  en  på  l'^o  mtl 
af  M  1,  4,  9,  tillhörig  egaren  af  Klip- 

pans pappersbruk;  en  på  '/s  mtl  skatte- 
rusthåll  i  M  2  med  smakfullt  anlagd 
trädgård  och  dertill  hörande  drifhus  med 

vinkast;  raangårdsbyggnaden  pä  grund- 
mur med  väl  inredda  boningsrum.  — 

Byn,  med  540  inb\'ggare,  har  postinrätt- 
ning, marknadsplats,  apothek  sedan  år 

1860,  afdeluingskontor  för  Skånes  en- 
skilda bank,  öppuadt  d.  17  Sept.  1866, 

tingsställe,  fåughus  och  gästgifveri,  hvari- 
från skjutsas  till  Östra  Ljungby  ̂ j.  mil, 

till  Blekemossa  i  ö.  IV4  mil,  till  Åstorp 
s.  v.  IV4  mil  och  till  Röstånga  s.  o. 

2V4mil. Aby,  by  uti  Färlöfs  socken  af  Östra 

Göinge  härad  och  Christiaustads  län,  ̂ /^ 
mil  n.  v.  från  Christianstad,  på  9  mtl 
frälse,  som  lyda  under  Araslöfs  gård ;  på 

egorna  ̂ 1^  mil  söder  om  Tossebro,  upp- 
togs på  1700-talet  af  provincial-läkaren 

Retzius  Åby  surbrunn  med  alla  egen- 
skaper af  godt  holsovatten,på  en  angenäm 

ort,  omgifven  med  de  herrligaste  löfträd,  i 
hvilka  näktergalar  låta  höra  sig. 

Äby,  by  uti  Fliseryds  socken.  Hand- 
börds härad  och  Kalmar  län,  nära  Emmån, 

63 
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4  mil  s.  v.  från  Oscarshamn,  SVo  tnil 
från  Patabolm;  på  8  n:r  med  4V8  ratl, 

deraf  2^  ̂   skatte.  1%  frälse,  i  24  bruk- 
ningsdelar, 600  inbyggare;  här  finnas 

dessutom  20  bus,  hvaraf  ett  åsätt  ett 

taxeringsvärde  af  64,000  rdr  rmt,  fär- 
geri och  garfveri,  2  sågar,  2  sågqvarnar, 

1  mjölqvarn  och  ett  tegelbruk;  gästgif- 
veri,  invid  Fliseryds  poststation,  skjutsar 

till  Staby  i  v.  1"*/^  mil,  till  Påskaltavik 
i  n.  o.  1%  rnil,  till  Mönsterås  i  s.  o. 

iVo  ™il>  Bötterurn  i  v.  1'/^  mil,  Äboda 
s.  v.   l*,/o  mil. o  - 

Aby,  by  i  Berga  socken  af  Sunnerbo 
härad  och  Kronobergs  län,  invid  Laga- 

ån,  4^/4  mil  från  Wexiö;  2  mtl  skatte, 
V '2  frälse,  2  frälse-säteri,  i  26  bruk- 

ningsdelar, med  öfver  280  inbyggare. 
Af  skatte-hemmanen  var  1  mantal  länge 

pastors  stora  ;  de  egdes  sedan  jemte  säteri- 
erna länge  af  adel,  äro  nu  bondhemman. 

Bland  deras  märkligare  egare  namnes 
assessor  A.  Ljungberg,  adlad  Ljungfelt, 
som  under  Carl  XLs  danska  krig  för- 

skaffat sig  ett  särdeles  förtroende  hos 

småländska  allmogen,  och  fick  derföre  be- 
fallning att  densamma  uppbåda  och  der- 

med  besätta  småländska  gränsen ;  bragte 
ock  med  sig  till  hufvudqvarteret  i  Skåne 
fyra  kompanier  till  häst  och  fem  till  fot 

af  samma  allmoge,  hvilka  bivistade  fält- 
slaget vid  Landskrona,  samt  anförde  un- 

der marschen  åtskilliga  partier  mot  Snapp- 
hanarne,  af  hvilka  han  ihjälslog  en  del 
och  tillfångatog  en  del.  En  af  hans 
söner  dog  här  1751. 

o  o 
Aby,  by  uti  Pässbergs  socken,  Askims 

härad  af  Westergötland,  Göteborgs  och 

Bohus  län,  %  mil  s.  s.  o.  från  Göte- 
borg; 3^/4  skatte  på  Mellan-,  Wester-, 

Norr-  och  Sörgårdarne,  1  frälse  Skorna 
karegård,  i  23  brukningsdelar  med  c:a 

115  inb.  Här  äro  2:ne  välbyggda  går- 
dar, den  ena  å  '/j  ratl  af  frälse-hem- 

manet,  som  köptes  till  frälse  1653  af 

Lars  Ornstjerna,  bebyggdes  med  ett  min- 
dre 2-vånings  trähus  af  direktör  Holter- 

man  i  Göteborg  och  försåldes  af  honom 
till  kammarherre  Ulfsparre;  af  denne  åter 
till  bryggaren  Leiditz,  som  raidt  emot 
nämnda  byggnad  lät  uppföra  på  en 
höjd  på  andra  sidan  vägen  en  större 

med  två  våningar.  Ar  1818  köptes  går- 
den af  grosshandlare  Paul  Melin  i  Göte- 

borg, som   nyligen    derifrån  försålt  ̂ ^^f^''Q 

Aby. 

mtl,  men  i  stället  derunder  brukar  '/g 
mtl  af  skatte-hemmanen.  Andra  hälften 

af  frälse-hemmanet  köptes  år  1647  till 
frälse  af  Joh.  Wärnsköld.  En  gård  ut- 

göres  af  IV4  mtl  skatte  och  ̂ /g  frälse, 
tax.  till  68,000  rdr,  egare  L.  Svensson. 
Byn,  der  skola  finnes,  är  stamort  för 

adliga  ätten  Strömner,  i  thy  att  krono- 
läusmannen  Carl  Andersons  son  Anders 

Strömner,  född  här  1646,  och  som  om- 
sider blef  bergsråd,  upphöjdes  i  adligt 

stånd. 

Aby,  Stora-,  by  i  Wagnshärads  soc- 
ken af  Hölebo  härad  och  Nyköpings 

län;  med  häradets  tingsställe  och  gäst- 
gifvaregård,  hvarifrån  skjutsas  till  Svärds- 

bro s.  v.  2  mil,  till  Filkrog  i  n.  2  mil, 

till  Trosa  s.  o.  'Vg  mil  och  Gnesta  jern- 
vägsstation  n.  v.  2  mil.  Byn  innefattar 

2  nummer,  hvaraf  JVf  1, '/^  mtl,  är  köpt 
till  skatte  1703,  med  en  ordinarie  ränta 

af  9  rdr  15  sk.  5  rst.  kronovärdi,  och  iu- 
delt  till  extra  båtsmansroten  JYS  116  för 

•V4  mtl;  J\fi  2,  1  mtl  krono,  med  en ordinarie  ränta  af  21  rdr  14  sk.  2  rst. 
kronovärdi  och  indelt  till  båtsmansroten 

JU  10  för  1  mtl,  är  länsmans-boställe. 

Aby,  by  med  gästgifveri  och  tings- 
ställe, se  Öster- Wåhla  socken.  Här  finnes 

ett  offentligt  anslag  i  runristning,  som 

af  Liljegren  i  hans  runurkunder  återgif- 
ves  med:  ai.  rööi  eöaintl)  nansmnaniaa 

askra  ibtljao  t\)'\x{\)  noslinlia  \>m. 
Aby,  by  i  Skellefteå  socken  af  We- 

sterbottens  län;  2Yjg  mtl  skatte  på  6 

n:r,  i  sjelfständiga  hemmansbruk,  taxe- 
rade till  80,000  rdr  och  bebodda  af  325 

inbyggare,  med  hamn  och  utstakad  last- 
plats, gästgifveri  och  flera  rätt  prydliga 

gårdar  med  qvarnar  och  den  betydliga 

sågen  Bränn  fors  (se  under  socknens  ar- 
tikel), allt  vid  stränderna  af  den  genom 

byn  ̂ flytande 
Aby  elf,  som  kommer  från  Arvids- 

jaurs lappmarks  socken  och  genomflyter 
Piteå  samt  Skellefteå  socknar  af  Norr- 

bottens län,  1%  mil  ofvanora  länsgrän- 
sen ;  ifrån  elfven,  som  erbjuder  laxfiske, 

är  inom  Piteå  socken  år  1865,  medelst 

statsanslag,  anlagd  en  väg  till  Granliden 
i  rigtning  mot  Långträsk. 

Aby,  å  inom   Örebro  härad  och  län, 
är  nyligen  upprensad  medelst  statsanslag. 

Äby,  by  i  Westermo  socken  af  Vester- 
Rekarne  härad  och  Nyköpings  län;    här 
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finnes  runstenen  M  993  i  Liljej^rens 
runurkunder,  med  inskriften;  Asmuntr. 

auk.  Xiraubiurn.  litu.  kira.  maki.  sie- 

run,  at.  J)frbiuru.  |"atl)ur.  sin. 
Äby,  ett  frälse-säteri  uti  Tossene 

socken  af  Sotenäs  härad,  Göteborgs  och 

Bohus  län,  2^'^  mil  från  Lysekil,  4% 
mil  från  Uddevalla,  består  af  4^^  mtl, 

och  utgör  med  Toftestads  ladugård,  ̂ /^ 
mtl,  ett  gods.  Säteriet,  med  prydlig 
mangårdsbyggnad,  dubbla  borggårdar  och 
vackra  trädgårdsanläggningar,  intager  ett 
rum  bland  de  gårdar  inom  länet,  som 
företrädesvis  utmärka  sig  genom  sitt  läge; 

det  ligger  på  en  klippbrant,  omgifvet 

på  ena  sidan  af  den  mellan  väldiga  tjell- 
väggar  framsmygande  smala  och  långa 
hafsviken  Abyfjärden,  och  på  den  andra 

af  bördiga  sädesfält,  begränsade  af  skog- 
bevuxna kullar.  Fordom  var  gården  be- 

fäst, såsom  nödvändigheten  fordrade,  i 
anseende  till  de  ständiga  krig,  som  då 
fördes  på  Bohusländska  kusten  mellan 
de  trenne  skandinaviska  folken.  Der  har 

äfven  funnits  ett  kapell  med  begrafnings- 
plats,  hvarefter  ännu  synas  leraningar. 
Under  norska  arraéens  occuperande  af 
Bohus  län  år  1788,  hvarunder  norrmän- 

nen i  allmänhet  uppförde  sig  mer  som 
vänner  än  fiender,  måste  dock  detta  sä- 

teri betala^  för  ett  skyddsbref  100  du- 
kater.  —  Aby  har  varit  ett  af  ortens 
största  gods,  hvarunder  lydt  nära  60 
hela  hemman,  vid  den  tid,  då  länet  in- 
förlifvades  med  Sverige.  Det  skall  for- 

dora —  så  förmäler  sagan  —  varit  kungs- 
gård och  bland  andra  tillhört  en  kon. 

Olof,  möjligen  Olof  Haraldsson  Kyrre, 
hvilken  egde  stora  egendomar  i  AViken. 
Med  mera  säkerhet  vet  man  af  fornhand- 
lingar,  att  gården  omkring  år  1300  var 

af  betydenhet,  emedan  den  biltoge  sven- 
ska hertigen  Erik  Magnusson  tillbragte 

julen  härstädes  år  1307.  Aby  innehades 

på  1500-talet  af  Galdeätten,  och  vid 
medlet  af  17:de  seklet  af  en  Trudt  Jo- 

han Fricks,  öfverste  för  ett  i  Bohus  län 
förlagdt  danskt  regimente,  och  sedermera 

general-major.  Han  försålde  godset  på 
1640-talet  till  Margareta  Hvitfeldf,  gift 
med  bafallningsmannen  öfver  Draksmarks 
län,  Thomas  Dyre.  De  hade  en  enda 
son,  som  några  år  efter  fadrens  död  år 

1651,  dog  på  en  utländsk  resa,  hvar- 
efter modren  1664    donerade  denna  så- 
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väl  som  Sundsby  sätesgård  å  Tjörn  till 
underhåll  för  vid  Göteborgs  gymnasium 
studerande  ynglingar  från  Bohus  län. 
Men  konung  Carl  XI,  af  hvilken  gåfvo- 
brefvet  stadfästades  till  alla  punkter,  in- 

drog till  kronan  likväl  en  betydlig  del 
af  egendomarnes  räntor,  hvilken  af  ho 
nom  anslogs  åt  vid  nämnda  gymnasium 
studerande  från  Halland,  troligen  anse 
ende  sig,  genom  att  utsträcka  gåfvans 
tillgodonjutande  äfven  åt  sådana,  som 

utom  länet  uppfyllde  ändamitlet  för  gåf- 
vans gifvande,  ej  böra  vara  så  strängt 

fästad  vid  gåfvobrefvets  bokstafliga  ly- 
delse. —  Godset  uppgifves  i  Holmbergs 

»Bohusläns  bebkrifuing»  bestå  af  säte- 

riet Åby,  2  72  ™t''  oc^  Toftestad,  '/^ 
mtl,  med  186  tunnl.  odlad  jord,  140 
t:r  årligt  utsäde,  med  90  nötkreatur  samt 

8  hästar,  otillräckligt  bete,  betydlig  ek- 
och  granskog,  men  är  i  1864  års  man- 

talslängd och  1825  års  jordebok  *)  upp- 
taget till  ofviinuppgifna  mtl;  det  taxeras 

till  92,000  rdr  rmt.  hvaraf  80,000  rdr  för 
sjelfva  säteriet,  å  hvars  egor  finnes  qvarn, 
kallad  Cbristinefors.  Godset  är  utarren- 
deradt. o 

Aby,  två  mtl  frälse  uti  Hjertums 
socken,  Torpa  härad  af  Göteborgs  och 

Bohus  län,  lyder  under  Ströms  sätes- gårdj 

Aby,  ett  frälse-säteri  uti  Gamleby 
socken  af  Södra  Tjusts  härad  och  Kal- 

mar län,  2  mil  n.  v.  från  Westervik, 
nära  kyrkan  vid  ån,  som  flyter  förbi 
Gamlebyviken,  består  af  1  mantal,  med 
mjölqvarn  om  3  par  stenar  och  sågqvarn 
med  2  blad.  Denna  gård,  som  äfven 

kallas  Gammalgård,  i  anseende  till  Ny- 
gård i  Lofta  socken,  anses  vara  äldre  än 

gamla  Westerviks  köping,  som  i  urmin- 
nes tider  hålles  före  hafva  blifvit  anlagd 

på  dess  egor.  Såsom  dess  först  kände 
egare  torde  man  kunna  uppgifva  Lafréns 
Diaekn,  fogde  i  Småland  år  1408,  som 
då  skref  sig  till  Aby.  Derefter  befinnas 

gården  vara  en  Kongl.  Maj:ts  och  kro- 
nans tillhörighet  inpå  1630-talet,  utom 

de  tider,  då  den    var    bortförlänad  eller 

*)  Kuiigabrefvet  af  den  7  Nov:  ISHO  säger:  att 
4'  8  frälse-säteri  Aby  skall  antecknas  sålunda: 

Aby,  UV/g  mtl  säteri,  eåsoni  insockne,  ̂ /q 
Möhällern,  3, g  Kjärr,  ̂   g  Öfra-,  3  g  Nedra- 
och  '/g  Lilla  Randen  samt  sSsom  lägenheter 
Stämmen  och  Tärningshagen,  hvilka  äro  un- 

derlagda säteriet  och  i  dess  mtl  inbegripna. 
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donerad,  såsom  först  1433  med  huset 

och  qvarnea  af  konung  Erik  af  Pom- 
mern till  Stegeholm,  sedan  af  konung 

Johan  III  till  Svante  Stures  enka,  Martha 

Lejonhufvud  till  hennes  grefvedömes  för- 
bättring; egdes  dock  dessförinnan  af  Sten 

Stures  enka,  Kristina  Gyllenstjerna.  Ar 

1634  upplät  regeringen  Aby,  som  tro- 
ligen efter  Svante  Sture  den  y:s  död 

år  1616  blifvit  tillika  med  grefskapet 
reduceradt,  till  köps  åt  riksrådet  och 
lagmannen  i  Ingermanland  Math.  Soop 
till  Mälsåker  och  Nygård  för  en  år  1631 
gjord  försträckning  till  krigskostnadernas 
bestridande.  Af  Soop  bebyggdes  Aby 

år  1640  till  sätesgård ;  den  tillföll  kro- 
nan genom  reduktionen  år  1681,  men 

utbyttes  följande  året  af  riksrådet  Carl 
Mathsson  Soops  arfvingar  emot  dubbel 

ränta,  och  gåfvo  de  öfver  halfva  hem- 
manet Ruramelsrum  i  byte  för  godset 

AJyckan,  som  tillhörde  Aby  gård,  men 
efter  reduktionen  blifvit  lemnadt  till 

prestbordet,  hvartill  det  med  qvarnen  i 
urminnes  tider  äfven  lydt.  Ar  1692 
erhöll  kammarherren  frih.  Lars  Sparre, 
gift  med  Charlotta  Soop,  af  landshöfd. 
Hans  Klerck  iramission  uti  Alyckan  emot 
det  utlofvade  bytet  af  Rummelsrum,  som 

blef  stomhemman  under  pastoratet  Gam- 
raalbyn.  Genom  friherre  Sparres  dotters 
gifte  med  riksrådet  och  presidenten  gr. 

Claes  Bonde  till  Säfvestaholm  och  Ny- 
gård öfvergick  Aby  egendom  omkring  år 

1726  till  denna  slägt;  har  i  en  sednare 
tid  tillhört  medlemmar  af  Lewenhauptska 
slägten  och  slutligen,  år  1865,  handl. 
H.  Cornelius  i  Westervik.  Godset  ut- 

gjordes sistnämnda  år,  utom  säteriet, 
taxeradt  med  qvarnen  och  sågen  till 
48,600  rdr,  af  utjordarne  Stångened  och 
Eke,  lägenheten  Brogården  samt  3:ne 
gårdar  i  Gamleby  köping,  alltsammans 
taxeradt  till  70,900  rdr  rrat. 

Aby,  ett  mtl  frälse-säteri  uti  Horns 
socken  af  Kinda  härad  och  Linköpings 
län,  omkring  7  mil  från  Linköping  och 
3  mil  från  Wimmerby,  nära  kyrkan,  med 

tallsåg,  qvarn  om  6  par  stenar,  tegel- 
bruk och  Kathrinebergs  boningshus.  Man- 

gårdsbyggnaden är  väl  belägen  vid  Stång- 
åns  utlopp  i  sjön  Asunden,  och  har  god 

trädgård.  —  Aby  köptes  1598  från  Lars 
Olofson  till  Ramstad  af  Christoflfer  von 

Scheiding,  inom   hvars    slägt  det  förblif- 
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vit  och  utgjort  ett  större  gods  af  38 
hemman  tills  början  af  1700-talet,  då 
det  befinnes  tillhört  H.  L.  Drake;  har 

i  samma  sekel  egts  af  öfverste  Gripen- 
hjelm,  A.  C.  von  Gardemein  och  bruks- 

patron P.  Hellwegh;  kom  med  dennes 
dotter  till  majoren  B^  Plodman  på  Ruda 
år  1825,  hvarefter  Aby  med  underly- 

dande iVo  frälse,  '/,.,  mtl  skatte,  som 
hafva  vidsträckt  skog,  SkålefälFs  utjord 
och  Ludingsbo  frälseäng  tillhört  kapten 
J.  P.  Westerling;  godset  är  taxeradt  till 
92,000  rdr  rmt,  deraf  48,000  rdr  för 
sjelfva  säteriet.  Thyreforss  torp,  hvarå 
qvarnen  är  belägen,  köptes  1609  från 
Erik  Ribbing.  Det  välbebyggda  och  vac- 

kert belägna  Åbyboda  lades  under  Aby 
på  1820-talet.  På  säteriets  egor  finnes 
ett  stort  klippblock,  hvilande  på  en  min- 

dre sten,  så  att  det  kan  sättas  i  rörelse 

af  en^  mans  kraft. 
Aby,  ett  frälse-säteri  uti  Tjureda 

socken,  Norrvidinge  härad  och  Krono- 
bergs län,  beläget  vid  Abyån,  ej  långt 

från  Helgasjön,  består  af  2  mtl  med 
qvarn,  såg  och  tegelbruk.  Det  är  väl 

bebygdt  med  mangårdsbyggnad  i  2  vå- 
ningar och  2  flyglar  samt  har  en  större 

trädgård.  Aby  tillhörde  länge  slägten 
Sprengtporten,  derefter  medleramar  af 
slägterna  Danckwardt  och  Mörner,  år 
1850  brukspatron  C.  H.  Ekström,  samt 

år  1864  kapten  F.  Gyllensvärd.  —  En- 
ligt tidningsuppgift  slutade  här  i  Juli 

1865  en  af  svenska  arméens  veteraner, 

f.  d.  öfv.-löjtn.  Claes  Aug.  Charpentier,  sin 
långa  lefnadsbana.  Han  var  neml.  född  i 
Finland  den  12  Okt.  1772.  —  Under 

Aby  lydde  år  1864:  1  mtl  rå  och  rör 
Gunnarstorp  och  var  då  hela  godset  upp- 
skattadt  till  74,600  rdr  rmt. 
o  '  o 

Aby,  ett  och  Vo  ratl  frälse  uti  An- 
stå socken  af  Örebro  härad  och  län,  % 

mil  från  Örebro,  lyder  under  Carlslund. 

Aby,  ett  frälse-säteri  af  3  mtl,  uti 
Lägga  socken,  Långhundra  härad  af 
Stockholms  län,  har  alltsedan  1600-talet 

varit  jemte  '/o  niil  Arby  sammanlagdt 
med  säteriet  Kasby  (se  den  artikeln). 

Aby,  ett  frälse-hemman  uti  t.  <i.  Garns 
socken,  Långhundra  härad  och  Stockholms 

län,  ̂ !^  mil  från  Osseby-Garns  kyrka, 

som  ligger  3^2  mil  ff'^'»  hufvudstadeu, 
består  af  IV4  mtl  med  qvarn  och  såg 

(taxeradt  till  35,000  rdr).     Äby,  under- 
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lagdt  Stångberga  gArd,  har  tillhört  Ruuth. 
1685,  Sneckenberg  1741,  Linderstedt 

1772,  Sjöqvist  1849,  och  1865  var  v.  hä- 
radsh.  H.  Wendtland  egare.  Äby,  ̂ /^ 
mtl,  har  varit  säteri,  men  dess  friheter 

ha  blifvit  flyttade  först  år  1777  till 

Ösby  frälsehemman,  som  nu  kallas  Os- 
byhoj,  och  sedan^  år  1791  till  Rönninge 

säteri.  —  På  Aby  egor,  nära  lands- 
vägen, står  runstenen  ^  597  i  Lilje- 

grens runurkunder  med  inskriften-.  Ut. 
raisa.  ptain.  aflir.  Uctilmuut.  auk.  aftr. 
iälafj  sun.  .  . 

Aby,  egendom  uti  Husby  socken, 
Låughundra  härad  och  Stockholms  län, 

3  mil  från  Uppsala,  '/j^  mil  från  kyrkan, 
som  ligger  6  mil  från  liuf\  udstaden,  be- 

står af  2  mtl  skatte,  med  såg,  qvarn  och 

tegelbruk  samt  underlydande  •%  skatte, 
'/g  frälse  Olofsbyle  (tillsammans  åsätt  ett 
taxeringsvärde  af  96,000  rdr).  —  Aby 
har  tillhört  1772  Grundelstjerna,  1825 

fru  Didron,  på  1840-  och  1850-talen 
kapten  Hjalmar  Yngve  Zacco,  som  äfven 
egde  Låcksta  säteri ;  efter  Zaccos  död 

här  1859  har  egendomen,  till  förut  upp- 
gifna  mantal,  tillhört  enkefru  Zacco,  född 
Bura.  Slägten  Zacco  härstammar  från 
Johan  Christoffer  Zaccau,  amtman  i  Sö- 

dra Preussen,  hvars  son,  Daniel  Chri- 
stofifer,  som  var  kommerseråd  i  Stettin, 
inflyttade  i  riket  1712;  sonsonen  Daniel 

Zaccau,  som  med  beröra  deltagit  i  Ame- 
rikanska frihetskriget,  bivistat  sjöslagen 

vid  Högland  1788  och  vid  Öland  året 
derpå,  blef  adlad  med  namnet  Zacco 
och  fader  till  ofvanuppgifna  egare  af 

denna  gård,  der  välberäknade  skogshus- 
hållningsmethoder  äro  införda  och  som 
äfven  är  märklig  genom  en  runsten  å 
dess  äng,  vid  Husbyån,  hvarä  man  läst: 
Wxkikx   auk.  Anuntr.  iJkifrithar. 
»iinir.   raisti.   iftir.    jarlr.  auk.  iftir. 
%ål^  fatl)ur.  sin. 

Aby,  gård  i  Fellingsbro  socken,  se 
art.  Åbyhammar. 

Aby,  egendom  uti  Wahlbo  socken  af 

Gestrikland  och  (-lefleborgs  län,  Vo  mil 
från  Gefle  och  '  ̂  mil  från  Gefle-Dala 
jernväg,  med  den  utmärktaste  ladugård 
(för  60  kor)  i  orten,  är  redan  omnämnd 
under  ait.  Sophiedal.  Här  få  vi  tillägga, 

att  säteri-friheten  å  Aby  meddelades  på 
1780-talet  åt  landshöfd.  af  Nordin,  och 
år   1825  var  general  A.  L.  v.  Post  egare; 

I   nuv.  egaren  är  frih.  O.  v.  Otter.     Äby, 

■''/.^"^mtl,   är    ensamt   tax.  till  60,000  rdr 
I    rmt;  arealen  är  200  tid  åker, 650  tid  skog; 
i    utsädet  110  kub.fot  råg,  400  d:o  vårsäd; 

:    skörd   1,200  d:o  råg,   2,500  d-.o  vårsäd; 
I    2,400  ctr  hö,  3,000  kub  fot  rotfrukter ;  un- 
j    derl.  äro  Kycklingeskattl.tullmjölqvarn  om 
I    5  par  stenar,  tegelbruk  för  tillverkning  af 
250,000  st.   mur-   och   rörtegt-l. 

Äby,  egendom  uti  Bergshammars  soc- 
ken, Jönåkers  härad  och  Nyköpings  län, 

belägen  vid  Wirån,  %  mil  från  Nykö- 
ping, består  af  2  mantal  skatte  på  2 

nummer,  hvaraf  M  1  köptes  till  skatte 
d.  27  Febr.  1756  af  uppbördsmannen 
Johan  Wärnstedt  och  M  2  år  1723  af 
kornetten  Jonas  Sture;  hvartdera  har  en 
ord.  ränta  af  14  rdr  12  sk.  11  rst.  kr.värdi. 

x\f  egare  kan  endast  uppgifvas  prostinnan 
B.  C.  Hellberg  1851  och  ännu  1864. 

Aby,  gård  om  1  mtl  skatte-rusthåll i  Litslena  socken  och  Trögds  härad  af 

Uppsala  län;  har  prydligt  läge,  med 
uppfartsallé  från  landsvägen;  eges,  genom 

gifte,  af  V.  Lindberg,  förut  socknens  skol- 
lärare. —  Till  gården  hörer  en  qvarn. 

Aby  skans,  en  fordom  betydlig  be- 
fästning inom  Thoresunds  socken  af  Se- 

lebo  härad  och  Södermanlands  län.  An- 
senliga leraningar,  bestående  af  treune 

förskansningar  och  flera^  välbehållna  mu- 
rar, i  orten  kallade  Aby  slott,  skola 

ännu  finnas  på  ett  å  hemmanet  Aby 
egor  befintligt  högt  berg,  som  tydligen 

i  fordna  dagar  varit  kringflutet  och  hvar- 
till  vikingarne  kunnat  komma  på  trenne 
vägar  genom  ån,  som  flyter  förbi  Hassle 
och  faller  ut  vid  Sälösa  qvarnar.  Detta 

berg  är  troligen  detsamma,  hvarvid  (en- 
ligt Tollstorp)  är  fästad  traditionen  om 

en  derstädes  fordom  varande  kyrka.  — 
Åby,  ̂^2  mtl  sk.,  är  af  lagm.  Starnegk  1772 
köpt^tifl  skatte  för  222  daler  s:mt. 

Aby  med  Bäckebo,  ett  konsistorielt 
pastorat  af  2:dra  klassen,  hörande  till 
Norra  Möre  kontrakt  af  Kalmar  stift, 

med  91*2  mantal  och  en  folkmängd  af 
5,325  personer.  —  Åby,  modersocken, 
är  belägen  uti  Norra  Möre  härad  af 
Kalmar  län  —  vid  110  fots  höjd  öfver 
hafvet  —  omgifven  i  norr  af  Ryssby,  i 
söder  af  Förlösa,  i  öster  af  Kalmarsund, 

i  vester  af  Bäckebo  och  Kristvalla  sock- 
nar. Arealen  l,oyo  qvadratmil  land  = 

25,365    tid    (Forsell    uppgifver    23,351 
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tid,  deraf  120  vatten),  är  fördelad  på 
25%  mtl  skatte,  3  krono  och  39^4 
frälse,  tillsaramans  68Vo  mtl  i  145  sjelf- 
ständiga  hemraansbruk,  samt  bebodd  af 

omkring  2,890  inbyggare  på  686  hus- 
håll. Landet  är  i  allmänhet  föga  kupe- 

radt,  dock  mera  i  vestra  delen,  der 

stora  timmerskogar  växa  och  äfven  sand- 
moar  påträöas,  än  i  den  östra,  d.  v.  s. 
ned  mot  Kalmarsund,  der  marken  är 

jemnare  och  har  goda  äugssträckor  med 
vackra  ekbevuxna  kullar,  hvarföre  ock 
naturen  här  är  i  allmänhet  vacker.  Enda 

vattendraget  a(  betydenhet  är  Åbyån, 

hvilken  dock  gör  endast  några  obetyd- 
liga fall,  användbara  blott  för  husbehofs- 

sågar  och  qvarnar.  Jordmånen  är  myc- 
ket omvexlande,  dock  för  det  mesta 

mager,  med  sandblandad  mylla  på  jetter- 
grund.  Åkerarealen,  som  under  sistför- 
flutna  25  åren  anses  blifvit  tillökt  med 

1,006  tid,  uppgifves  till  3,809  tid,  och 
ängen,  under  samma  tid  ökad  med  12 
tid,  till  3,165  tid;  häraf  brukas  1,256 

tid  i  tredingsbruk  och  2,553  tid  i  ve- 
xelbruk;  under  sistförflutna  25  åren  har 
jordbruket  blifvit  förbättradt  genom  60 

tid  grunddikning  och  361  tid  vattenaf- 
tappning.  Årliga  utsädet,  ökadt  under 
nämnda  period  med  256  t:r  säd,  423 
t:r  potates  och  125  t:r  andra  rotfrukter, 
uppgifves  till  1,714  t:r  säd,  1,728  t:r 
potates  och  125  t:r  andra  rotfrukter, 
24  t:r  lin-  och  hampfrö;  största  utsädet 
är  af  råg,  821  t:r,  dernäst  hafra,  492  t:r. 
Af  årliga  skörden,  uppgående  till  c:a 
9,220  t:r  säd,  10,348  t:r  potates,  2,100 
t:r  andra  rotfrukter,  493  Ui  lin  och 

hampa:  2,258  t:r  säd  anses  användas  för 
kreaturens  utfodring.  De  olika  kreatu- 

rens antal  uppgår  till  354  hästar,  500 
oxar  och  tjurar,  750  kor,  568  ungnöt, 
1,740  får  och  getter  samt  520  svin. 
Jordbruksfastigheten  är  tax.  till  1,338,000 
rdr,  och  annan  fastighet  till  27,880  rdr. 
Särskildt  förtjenar  anmärkas,  att  denna 
socken  eger  förträffliga  vägar,  de  flesta 
nyanlagda  genom  grefve  Karl  Posses  på 
Björnö  omsorg.  Med  stora  kostnader 
hafva  betydliga  bergbackar  undansprängts 
för  att  göra  vägarne  raka,  och  öfver 
allt  ha  de  raakademiserats.  Äfven  för- 

tjenar omnämnas  en  åbos  i  Skammels- 

torp  gjorda  uppodlingar  på  1850-talet 
af  stenig    mark    till    minst  20  tid  samt 

rensningen  af  gamla  åkern  af  vid  pass 
36  tids  vidd  från  rör  och  hållstenar;  äfven 
har  han  omgifvit  dem  med  raka,  väl  lagda 

stengärdesgårdar,  och  begagnat  till  grund- 
stolpar genom  borrning  kilade  gråstenspe- 

lare, indelat  åkrarne  i  vexelbruk,  så  att 
skötseln  af  hemmanet  företer  i  sin  helhet 

ett  vackert  föredöme;  äfven  äro  skogs- 

planteringar af  honom  verkställda.  — 

Kyrkan,  belägen  lV'2  mil  n.  n.  v.  från 
Kalmar  vid  56*^  46'  56,4o"  latitud  och 
1"  46'  8,76"  longitud  från  Stockholms 
observatorium,  är  uppbyggd  efter  året 
1611,  då  hon  nedbrändes  af  Dauskarne. 

I  kyrkogolfvet  framför  altaret  finnes  en 
sten  med  nästan  utplånade  runor.  Nära 

kyrkan  på  egorna  till  det  slottslika  Lec- 
kebrjy  hvars  hufvudbyggning  för  några  år 
sedan  uppfördes  i  anglosachsisk  stil  och 

är  omgifven  af  en  smakfullt  anlagd  en- 
gelsk park,  finnes  ett  barnhem,  stiftadt 

1866  af  grefvinnan  Posse  på  Björnö; 

till  en  början  äro  der  intagna  3:ne  fat- 
tiga barn  för  att  uppfostras  till  dugliga 

tjenarinnor,  äfven  flickor  utom  Hemmet 
erhålla  der  undervisning.  För  öfrigt  fin- 

nas flyttande  folkskola  och  en  småbarns- 
skola, med  2  skolbyggnader,  den  ena  i 

Åby  och  den  andra  i  Tokebo;  af  antalet 
i  skolålder  varande  barn,  som  uppgår 
till  350,  äro  vanligen  150  på  en  gång 

närvarande.  År  1860  funnos  65  per- 
soner, som  vilkorligt  åtnjöto  fattigvård 

och  21  med  fullt  underhåll.  Kyrkoher- 
den här,  Georg  Ahlberg,  f  1766,  var 

fader  till  Daniel  A.,  som  blef  adlad 

Edelcreutz,  och  var  öfverståthållarei  Stock- 
holm. —  Vid  Gelebo  har  i  förra  tider  år- 
ligen hållits  marknad  i  September.  I 

socknen  skall  fordom  funnits  en  kärr- 
trakt, eller  såsom  de  heta  på  bygdens 

språk :  »myr»,  och  varit  kallad  Brunnes- 
kärret,  der  en  mängd  jern  blifvit  på- 
träffadt  och  der  en  väldig  man  bott, 
»Smedraästaren»  kallad,  som  var  så  rik 

och  ansedd,  att  han  flera  dagar  herber- 
gerade  konungar  med  hela  deras  hof. 
Ännu  1667  voro  der  »sinnerskutehögar» 
stora  som  hus,  och  i  myren  hittades 

tänger,  hamrar,  städ  och  andra  smeds- 
redskap från  långt  försvunna  tider.  — 

Af  gårdar  märkas  Björriö  säteri,  med 

ansenlig  slottsbyggnad  och  herrliga  om- 
gifningar,  dyrbara  trädgårdsanläggningar, 

och  storartade    parker,    till  stor  del  be- 
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stående  af  lindar  (se  vidare  dess  sär- 
skilda artikel),  i  sarabruk  med  säteriet 

Stäflö,  der  nuvarande  egaren,  gr.  Posse, 
uppfört  ett  slott  i  en  högst  egendomlig 
stil,  efterbildande  Posseska  vapnet;  dessa 
säterier  upptaga  med  underlydande  I6V2 
mtl  inom  socknen,  deraf  märkes  förut- 
nämhda  Leckeby,  2  mantal  frälse,  nära 

socknens  halfva  uppgifiia  tax. -värde.  — 
Vid  Stäflö  är  ett  af  de  fa  ställen  i  vårt 

land,  der  man  träffar  den  rara  parasit- 
växten Viscum  album.  Åbij  och  Lun- 

den, hvartdera  1  mtl,  innehafvas  af  dom- 
kapitlet i  Kalmar.  —  Boställshemman 

äro:    Boatorp,   1   mtl,    häradsskrifvarens, 

—  V4  mtl  Svartingstorp  och  Vo  na  ti 
Wdngerslät,  militire.  I  byn  Wängerslut 

ega  baronerna  Raab  2,-;^  mtl.  —  Större 
byar  äro  vidare:  Byrum,  Skamvielstorp, 
Sporsjö,  Tomboda  och  Örnatorp.  Af 

öfriga  hemman  må  näranas:  Alebo,  Knar- 
rebo,  Idebo,  Lunden,  m.  fl.  —  Adress: 
Kalmar. 

Åby,  Stora.  Socken  uti  Lysings 
härad  af  Linköpings  län,  nära  Wettern, 
mellan  Odeshög  i  vester,  Heda  i  norr 
och  n.  v.,  Rök  i  n.  o.  och  öster.  Trehörna  i 
s.  o.  och  öster  samt  Linderås  och  Adelöf  af 

Jönköpings  län  i  söder;  innefattar  med 

2  mils  längd  och  %  till  1^'^  mils  bredd 
häradets  största  sockenvidd,  nemligen  en 

areal  af  1,094  qvadratmil  land  =  25,318 
tid  och  0,021  qv.rail  vatten  (efter  Hahr), 

1,210  qv.mil  =  28,003  tid,  hvaraf  0,027 
qv.rail  vatten  (efter  Tham  och  Forsell), 

fördelad  på  46  mtl  skatte,  5^/^  krono, 
3^  2  frälse,  tillsammans  54%  mtl.  Lan- 

det —  med  390  fots   höjd  öfver  hafvet 
—  upptages  i  allmänhet  af  småbergiga 
skogsmarker,  med  i  söder  temligen  sam- 

manhängande åsar,  och  med  några  långa 
ådalar,  samt  smärre  bäckar,  sjöar  och 
kärr  i  mängd ;  endast  kring  kyrkan  är 
slätt  land.  Bland  sjöar  och  vattendrag 
äro  Äby  och  Svems  åar  samt  Wangsen 
och  Loren,  de  båda  sistnämnda  bildande 

gräns  mot  Röks  socken,  Wässjön,  Bon- 
derydssjön  samt  Hallången,  de  förnämli- 

gaste. Socknens  största  mellersta  del 
hör  till  Tåkerns  område.  Jordmånen 

norrut  är  lera  och  svartmylla,  åt  söder 
sämre  lermylla,  lättjord,  sand  och  ör. 
Äng  och  bete  finnes  temligen  tillräckligt, 
skogen  har  redan  länge  varit  medtagen; 
åt  söder  och  öster  ligga  betydliga  delar 
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af  Lysings  härads  allmänning.  Hufvud- 
nät^ng  är  jordbruk,  med  boskapsskötsel 

och  bränvinsbränning;  någon  kalkbrän- 
ning och  fiske  idkas  derjerate;  äfven  fin- 

nas några  obetydliga  qvarnar  och  sågar. 
Bland  nyodlingar  förtjena  omnämnas  en 
torpares  på  Göleryds  egor  gjorda  upp- 

odlingar af  onyttig  utmark,  förut  i  vil- 
daste skick,  nu  förvandlade  till  åker  och 

äng,  dessutom  har  han  uppfört  alla  er- 
forderliga byggnader,  gjort  en  tiädgärds- 

anläggning  för  54  äkta  fruktbärande  stam- 
mar, anlagt  en  ny  väg,  ̂ i^  mil  lång, 

mellan  berg,  moras  och  kärr,  allt  endast 
med  biträde  af  några  minderåriga  barn. 
Taxeringsvärdet  är  1,333,100  rdr  rmt, 

hvaraf  40,000  rdr  för  annan  än  jord- 
bruksfastighet. Libyggarnes  antal  uppgår 

till  något  öfver  3,190.  Landsvägen  från 

Linköping  till  Grenna  går  genom  sock- 
nens norra  del.  —  Aabi  och  Abo  nämnas 

i  gamla  handlingar,  och  en  dess  kyrko- 
herde 1335;  i  nyare  tider  har  socknen 

utgjort  med  Odeshög  ett  regalt  pastorat 
af  l:sta  klassen,  omfattande  till  1640- 
talet  äfven  det  mesta  af  nuvarande  Tre- 
hörna.  Bland  kyrkoherdar  i  en  sednare 
tid  må  nämnas  Carl  Gustaf  Ekmansson, 
född  1744,  död  1812,  känd  genom  sina 
predikningar  och  isynnerhet  genom  sin 

postilla.  Kyrkan,  vid  58"  14'  28"34  la- 
titud och  3"  20'  43 "6ö  longitud  från 

Stockholms  observatorium,  öVg  mil  från 
Linköping,  2V8  mil  från  Skenninge,  tills 
för  ett  sekel  sedan  liten  och  trång,  af 
ett  om  hög  ålder  vittnande  byggnadssätt, 

blef  1566  härjad  af  Danskarne,  är  om- 
byggd 1757,  med  bibehållande  af  gamla 

tornet,  och  sedan  åren  1862 — 64  repa- 
rerad; har  orgel  verk  om  13  stämmor. 

Från  äldre  tider  finnes  en  dopfunt,  1 
aln  16  tum  hög,  altarskåp,  3  alnar  12 
tum  högt,  ypperliga  arbeten  i  snideri  och 
förgyllning.  I  prestgården  dog  1566 

sjöhjelten  Claes  Kristerssou  Horn  i  pe- 
sten, då  han  var  stadd  pä  resa  till  Hal- 
land för  att  taga  befälet  öfver  trupperna 

derstädes.  Socknen  har  på  enskilda  do- 
nationer grundade  kassor,  fast  skola  se- 

dan 1846,  nu  mer  2  skolor  på  4  klasser 
med  2  examinerade  lärare;  af  461  inom 
skolåldern  varande  barn  undervisas  79  i 
heramet.  Skolkassans  saldo  1865  var 

1,173  rdr;  till  fattiga  barns  understöd 
med  bröd  under  skoltiden  äro  7  tunnor 
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biandkorn  årligen  anslagna.  —  Bland 
fornlemningar  omtalas  grafhögar  nära 
prestgården,  bautastenar  vid  Ryket  ra.  fl., 
tvänne  runstenar,  livaraf  deu  ena  i  va- 
peuhusväggeu  med  inskrift:  l^ckil:  ristl}i: 
stin:  fttr:  ijairmuth:  fatt)ur:  sin;  den 
andra  i  nordöstra  kyrkos:afvelu.  —  Går- 

dar och  byar:  Under  katholska  tiden  ha 
6  gårdar  lydt  uuder  kyrkliga  stiftelser, 

6  under  kloster:  på  l60U-talet  egdes 
ungefär  hälften  af  adel,  nu  utgöres  det 
mesta  af  smärre  gårdar  af  1  mtl  och 
derunder,  tillhörande  allmoge.  I  byn 

Åby  märkes  största  gården  på  4  mtl,  — 
1  mtl  med  stomliemmanen  '/g  mtl  Alil- 
boryd  och  '/g  "^'^^  Knäpperyd,  som  ut- 

göra kyrkoherdens  boställe,  *)  se  vidare 
art.  Aby  by.  Jernstad,  1  mtl  berustadt 

säteri,  2  egare;  —  Frösäng,  '/.,  mtl 
frälse.  —  Flera  boställshemman,  såsom 

Stureryd  ,(Stoeryd),  '  .,  mtl,  ̂   g  mil  från 
kyrkan,  komminister-boställe;  —  Mun- 

ketorp, 1  mtl,  Färjestad,  '  .,  mtl,  Sjö- 
gård, 1  mtl,  Tyrsabohla,  V2  nitl,  Jons- 

torp, %  n^^'.  Nisshdt,  ','4  mtl,  alla 
militiae.  —  Större  byar  äro  Bonderyd, 
Tjurtorp,  StenkiUby,  Böke,  Kälkebo,  Up- 
sala.  Boet,  Ruskelsby,  Amundeby  och 

Tingstad.  —  Adress:  Odeshög. 
Aby,  Pödra,  annex-socken  till  Hem- 

mingsdynge  pastorat,  är  belägen  uti  Wem- 
menhögs  härad  af  Malmöhus  län,  SVo 
mil  o.  s.  o.  från  Malmö,  ungefär  lika 
långt  från  Ystad,  1  mil  från  Trelleborg 

och  Vo  Diil  ̂ •'än  hafvet  (dess  sydligaste 
gräns  3,600  fot  från  Östersjön).  Are- 

alen 14,823  qvadratref  99  qvadratstän- 
ger  =  2,647  tid  4  kpl.,  är  fördelad  på 
8Ji^  mantal  skatte,  l.\^  krono,  5  frälse, 

tillsammans  lö^jj  mtl.  Socknen  —  vid 
en  medelhöjd  af  59  fot  —  hör  väl  till 
södra  skånska  slätten,  en  mot  hafvet 
lindrigt  sluttande  slättbygd,  men  emedan 
alla  hemmanen  äro  omhägnade  medelst 

höga  jordvallar  och  deri  planterade  öm- 
som häckar,  ömsom  fristående  träd,  mer- 

ändels  pil  eller  poppel,  i  frodig  växt 
och  fägring,    äfvensom  de  oftast  snygga 

*)  Ar  1600  utfärdade  hertig  Carl  konfirmalions- 
bref  på  prestgärden  och  utjordeu  för  kyrko- 

herden Håkan  Heminpi;  af  koo.  Carl  Gustaf 

utfärdades  ett  dito,  dat.  är  1658  för  kyrjio- 
herden  Johan  Enander  ä  det  hemman  i  Aby 

kyrkoby,  vester  om  In,  och  dertill  liggande  äng, 
som  hans  företrädare  haft,  men  som  år  1678 
hemföilo  till  kronan. 

boningarne  cmgifvas  af  prydliga  träd- 
gårdar och  planteringar  samt  flera  af 

vägarue  bilda  alléer  med  lummiga  och 
yfviga  träd,  så  synes  hela  nejden  beströdd 
med  täcka,  inbjudande  smålundar  och 

behagliga  boningar  med  vidsträckt  ut- 
sigt  utåt  hafvet  med  dess  seglare.  Af 
vatten  finnes  endast  en  bäck.  På  norra 

delen  af  Norra  Åbys  egor  märkas  3:ne 

höjder,  deraf  den  ena  benämnes  Torn- 
bjer  af  en  der  fordom  växande  och  af 
allmogen  helighållen  hagtorn,  och  de 
2:ne  andra,  Östrahög  och  Brytstugobacken. 
Jordeu  är  nästan  stenfri;  jordmånen, 
högst  sädesgifvande,  består  af  svartmylla 
på  ler-  eller  mergelbotten;  i  sydligaste 
delen  träffas  grus-  eller  sandbotten  på 
ett  och  annat  ställe,  der  äfveii  myllan 
är  mera  grusig  eller  sandblandad.  Af 
arealen  upptager  åkern  2,538  tid,  ängen 
61  tid,  tomt  och  trädgårdar  48  tid 

2  kpl.  Inbj^ggarnes  antal  uppgår  till 

öfver  700  på^  140  hushåll.  —  Folket  är godmodigt,  fridsamt,  nyktert,  arbetsamt 
med  heders-  och  rättskänsla,  mer  för- 

domsfritt än  mångenstädes.  Dess  hvar- 
dagsdrägt  utgöres  af  rock  och  benkläder 

af  gröfre  blått  kläde  eller  af  hemma  till- 
verlvadt  vadmal;  qvinnorna  bruka  kläd- 
ningar  af  lika  sorts  tyg,  men  med  olika 
färg.  Till  högtidsdrägt  begagna  männen 
svarta  eller  bruna  tröjor  af  fint  kläde, 

qvinnorna  mest  svarta  klädningar  af  ut- 
ländskt tyg,  och  klutar  till  hufvudbonad. 

I  talet  brukas  en  mängd  stympade  eller 

förvrängda  ord,  —  Hufvudnäringen  är 
åkerbruk;  jorden  är  lättskött  och  brukas 

i  cirkulation  af  7  skiften,  hvaraf  ''/^  be- sås med  säd.  Hufvudsäden  är  korn  (4,491 
kubikfot),  hafra  (1,966  d:o),  ärter  och 
råg.  Till  åkerbrukets  skötsel  begagnas 
nästan  endast  hästar  som  uppfödas  inom 
socknen  och  äro  stora,  vackra  samt  goda 
till  arbete.  Boskapsskötseln  är  högst 
inskränkt,  hornboskapen  och  fåren  äro 
af  blandad  race.  Skogseffekter  saknar 
socknen  fullkomligt,  äfvensom  torfjord; 
det  enda  bränsle  hvarpå  finnes  tillgång 

är  den  i  vallar  och  vid  vägarne  plante- 
rade pilen,  som  snides  hvart  3:dje  å  5:te 

år.  Ved  hemtas  från  Lindholms  och 

Börriiige  gårdar,  torf  från  Anderslöfs  och 
Grönby  socknar,  de  förra  1  å  2  mil,  de 

sednare  '/^  å  ̂1^  mil  från  socknen.  Träd- 
gårdsskötseln idkas  endast  till  husbehof, 



Abyboda. 

oaktadt  vid  hvarje  gård  finnes  tenaligen 
stor  trädgård  med  flere  slags  goda,  äkta 
fruktträd.  Biskötseln  är  obetydlig.  Lin 
odlas  endast  till  liusbeliof.  Hela  taxe- 

ringsvärdet är  976,200  rdr.  Socknen 
har  2:ne  fasta  skolor  raed  3  klasser,  i 

livilka  undervisningen  bestrides  af  2:ne 
exami-ierade  lärare  för  omkring  115  barn. 
Skolhusen  äro  välbyggda  och  rymliga, 
grundmurade  med  tegel.  Sockeiibibliothek 

finnes.  —  Kyrkan,  '/,  mil  från  moder- 
kyrkan, är  gammal  och  för  liten  till 

socknens  stora  folkmängd,  oaktadt  den 
har  en  korsbyggnad  vid  norra  sidan; 
kyrkotornet  är  lagt,  foga  högre  än  den 

tämligen  oansenliga  kyrkobyggnaden.  — 
Af  fornlemningar  finnas  endast  5  ätte- 

högar, hvaraf  en  straxt  söder  om  kyrkan. 
Socknen  innefattar  2:ue  byar:  Norra 
och  Södra  Åby,  den  förra  på  22  n:r;  i 

den  sednare  är  ̂   16, 1  mtl,  pastors  annex- 

hemman ;  )f\  \  M  2  och  '/,2  krono  i 
^11  och  24  är  största  sjelfständiga  bruk- 
ningsdelen.  —  Adress:  Malmö  och  An- 
derslöf. 

Abyboda,  ett  mtl  friilse  uti  Horns 
socken  af  Kinda  härad  och  Linköpings 
län,  med  utmärkt  vackert  läge  invid 
Asunden,  vidsträckt  skog,  ypperligt  fiske 

och  tillfälle  för  anläggning  af  flera  vat- 
tenverk; tillhörde  1827  major  B.  Flod- 

man, äfven  egare  af  Aby,  hvarunder  det 
ännu   lyder. 

Abyhammar,  stångjernsbruk  och  ma- 
nufakturverk uti  Fellingsbro  socken  och 

härad  af  Örebro  län,  beläget  vid  Essin- 

geåu,  IY2  i^il  fi'åQ  Arboga.  Grundlägg- 
ningen af  dessa  verk  synes  skett  på 

1830-talet,  då  nemligen  hit  till  Aby  hem- 
man flyttades  från  Österhammar  800  skU 

manufaktursmide,  och  5  år  sednare  pri- 
vilegier erhöllosåll6  skit  13  ZÄ  stång- 

jernstillverkning.  Numera  består  verket 
af  1  franche-comté-härd  och  manufaktur 
med  1  ässja,  dervid  i  medeltal  åren 

186J— 63  tillverkats  3,675  ctr  stång- 
jern,  1,490  ctr  manufaktur  (år  1859: 
946  skji.  stångjern,  182  skU  af  eget  och 
220  skii  af  köpt  ämnesjern,  tillsammans  j 
402  akil  knipp-,  band-  och  bultjern). 
Bruket  (åsätt  ett  taxeringsvärde  af  5,200 
rdr),  hvartill  hör  Åby,  1  mtl  frälse,  1 
mtl  skatte  (åsätt  ett  värde  af  54,000 
rdr),  med  732  tids  areal,  hvaraf  306 
åker,  och  ett  årligt  utsäde  af  c:a  95  t:r 
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säd,  jemte  ett  tröskverk  med  kastmaskin 

och  ̂   slipverk,  är  förenadt  med  den  '/, 
mil  längre  upp  vid  samma  å  belägna 
egendomen  Öster  hammar  (se  den  art.) 

Af  äldre  egare  namnes  slägten  Sveden- 
stjerna,  som  äfven  varit  egare  af  fordna 
Kåfajla  bruk  i  samma  socken. 

Äbyholm,  lägenhet  pä  hela  skatte- 
hemmanet Aby  egor,  uti  Wallentuna 

socken  och  härad,  2^2  ™'l  från  Stock- 
holm, utom  Iloslagstull,  med  häradets 

tingsställe.  I  sednare  tider  har  härtill 

hört  en  egendom,  bestående  af  •'/^  mtl 
rusthåll,  hvaraf  "Vg  benämnes  Äbyholm 
och  •'/g  mtl  Aby;  bägge  hemmansdelarne, 
bebyggda  för  särskilda  åboer,  men  be- 

gagnade i  sarabruk,  egde  enligt  1824 
års  charta  36  tid  åker,  16  tid  äng  och 

170  tid  odlings-,  hag-  och  skogsmark. 
Vid  Äbyholm.  som  äfven  är  ett  allmänt 
hviloställe  för  allmogen  vid  resor  till  och 

ifrån  Stockholm,  finnas,  utom  tingsbygg- 
ningen  och  andra  nödiga  byggnader,  en 

större  2-våningsbyggning,  äfvensom  dess- 
utom krogstuga  och  kroglider  för  all- 
mogen samt  nykterhetsvärdshus.  Vid  så- 

väl tingsbyggningen  som  den  andra  större 
bygguingen  finnas  anlagda  små,  men 
smakfulla  trädgårdar,  med  fruktträd  och 
bärbuskar.  Utom  det  att  dessa  mycket 
försköna  stället,  har  detta  dessutom  ett 
ganska  vackert  läge  i  så  måtto,  att  man 

från  detsamma  har  fri  utsigt  åt  socken- 
kyrkan, Wallentunasjön  och  de  derom- 

kring^  liggande  gårdar  och  byar. 
Abylund,  ett  berustadt  säteri  uti 

Westerås  län  och  Romfartuna  socken  af 

Norrbo  härad,  ganska  vackert  beläget, 

Vg  mil  norr  om  kyrkan,  hvarifrån  räk- 
nas IV,  mil  till  Westerås,  består  af  1 

mtl  med  qvarn  och  såg,  samt  de  under- 

lydande hemmanen  af  I''  g  mtl  skatte, 
V4  frälse.  Åbylund  utlöstes  1681  från 
kronan  af  öfversten  Johan  Gabrielsson 

Sparf,  adlad  Sparfvenfelt,  som  dog  här 
på  sin  födelsedag  1698;  egdes  af  sonen, 
den  lärde  och  vidtbereste  öfverceremoni- 
mästaren  Johan  Gabriel,  som  1727  dog 

likaledes  här.  Han  erhöll  1688  upp- 
drag att  utrikes  uppsöka  svenska  och 

götiska  minnesmärken;  äfven  torde  böra 
omnämnas,  att  denna  ätt,  som  innehade 

godset  inpå  medlet  af  innevarande  år- 
hundrade, skall  härstamma  på  fädernet 

»från  konung   Stenkil  i  Sverige,  konung 
64 
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Sven  Tjuguskägg  i  Danmark  och  från 
konung  Botislaus  i  Polen,  samt  på  mö- 

dernet från  konung  Erik  den  Helige 

och  S:t  Brita.»  Egendomen,  med  ofvan- 
uppgifna  mtl,  tillhörde  år  1864  bruks- 

patron E.  A.  Hedin  och  var  samma  år 

åsatt^  ett  tax.-värde  af  106,000  rdr. 
Abyltmd,  ett  frälse-säteri  uti  Strå 

socken.  Dahls  härad  och  Linköpings  län, 

^■g  mil  från  kyrkan,  hvarifrån  räknas  V2 
mil  till  Wadstena,  é^  ̂   mil  till  Linkö- 

ping, består  af  1  mtl,  och  de  underly- 
dande af  2''^  mtl  skatte.  Säteriet,  ett 

af  de  vackraste  i  orten,  är  bebygdt  med 

en  2-våniiigs  raangårdsbyggnad,  af  hälf- 
ten sten  och  trä,  samt  2:ne  flygelbygg- 

nader, omgifna  af  en  stor  och  vacker 
trädgård,  engelsk  park  jemte  flera  andra 

planteringar,  som  hvar  i  sin  mån  bi- 
draga till  ställets  förskönande.  —  Abylunds 

först  kända  egare  är  ryttra.  Lars  Hård 
till  Hattsjöhult  i  Småland,  hvilken  sålde 
det  1662  till  landshöfdingen  i  Jönkö- 

pings län,  Johan  Björnssoii  Printz,  och 

uppgifves  af  Tham  år  1668  erhållit  sä- 
terifrihet dera,  men  eom  han  1663  re- 

dan var  död,  är  uppgifna  årtal  troligen 
ett  tryckfel.  Laniishöfding  Printz,  son 

till  kyrkoherden  Bero  Johannis  i  Bott- 
naryds  socken,  bemärktes  af  konung 
Gustaf  II  Adolf,  under  hans  resa  1620 

genom  Bottnaryd,  och  erhöll  af  honom 
underhäll  till  sina  theologiska  studiers 
fortsättande  vid  utrikes  universiteter,  men 
råkade  ut  för  allehanda  vidriga  öden 
under  krigsoroligheterna  i  Tyskland  och 
måste  dervid  lemna  studierna  samt  taga 
värfning  som  soldat  i  Brabant;  deltog 
efter  återkomsten  till  fosterlandet  i  dess 

strider,  hvarunder  han  utmärkte  sig  i 

preussiska  kriget,  men  uppgaf  år  1640 
skamligen  Chemnitz,  h vårföre  han  ock 
blef  en  tid  tjenstcn  förlustig;  förestod  i 
12  år  guvernementet  i  Nya  Sverige  i 
Amerika  och  anlade  derunder  staden  Nya 
Göteborg.  Abylund  tillföll  med  dottern 
Elsa  i  hennes  2:dra  gifte  hauptmannen 

och  lagmannen  Jakob  du  Rées,  härstam- 
mande från  en  i  Flandern  i  stort  anse- 

ende varande  slägt;  dog  här  år  1725, 
hvarefter  gården  tillföll  dotterns  andra 
man,  kaptenen  Hans  von  Schwerin  af 

Grellenberg,  som  äfven  skref  sig  till  Kalf- 
vestad  och  dog  1761.  Men  han  lärer  ej 
länge  innehaft  Abylund,  ty  intill  år  1757 

.ibäcksnäs. 

har  det  haft  flera  olika  egare,  såsom  en 
Svedenstjerna,  en  kapt.  Wendel,  som  sålde 
det  till  kaptenen  vid  amiralitetet  J.  G. 

Gyllenhammar,  och  denne  åter  till  öfv.- 
löjtn.  A.  Chr.  von  Kothen,  som  dog  på 
Hunnerstad  i  Småland  1757.  Om  ho- 

nom förtäljes,  att  han  tillfångatogs  år 

1713  vid  Tönningen  och  1715  vid  Stral- 
sund,  men  befriade  sig  sjelf  båda  gån- 

gerna. Sonen,  ryttm.  Evert  Gustaf  v.  K. 
flyttade  manbyggnaden  till  sitt  nuvarande 
ställe,  och  dog  här  1820,  hvarefter  går- 

den öfvergick  med  hans  dotter  till  ma- 
joren frih.  F.  R.  Rehbinder.  hvilken  var 

en  bland  de  första  på  1830-talet,  som 
införde  i  sin  landthushållning  vid  Aby- 

lund åkerbruksmethod  efter  vetenskapliga 
grunder;  äfven  kan  om  honom  nämnas, 

att  han  förut  ådagalagt  mycken  tapper- 
het i  en  skarp  träifning  vid  Bärby  i 

Norge  den  12  Sept.  1808.  Han  egde 
ock  närbelägna  gården  Kalfvestad,  som 

äfven  på  1700-talet  haft  gemensam  egare 
med  Abylund,  men  efter  major  Rehbin- 
ders  död  här  1843  tillföll  svärsonen, 

karamarjunkaren  J.  C.  Odencrantz.  Aby- 
lund eges  med  förut  uppgifna  underly- 

dande mantal  af  sonen,  kammarh.  Helge 
Edvard  R.  Rehbinder  i  Christianstad, 
gift  med  grefvinnan  Gabriella  Augusta 
de  la  Gardie,  och  som  fortsätter  med 

större  odlingsföretag,  deribland  en  af- 
dikniug  af  2,016  qvadratref  (år  1865). 
Godset  taxerades  1864  till  165,100  rdr. 

Rörande  de  underlydande  hemmanen  kan 

upplysas,  att  Åby  (år  1208  Aby),  2  mtl 
skatte,  hört  under  Wadstena  kloster  och 

slott,  samt  blifvit  med  nuvarande  Aby- 
lund och  det  andra  underlydande  V^ 

mtl  Presttorp  år  1687  förda  under  fordna 
Broby  socken,  eller  den  del  af  Strå,  som 
ligger  öster  om  Mölnaån,  och  föres  till 

Aska^  härad. 
Abylund,  två  mtl  frälse  uti  Ledbergs 

socken  af  Walkebo  härad  och  Linköpings 
län,   har  2  egare;  se  art.  Ledberg. 

Abyqvarn,  egendom  uti  Trässlöfs  soc- ken af  Himble  härad  och  Halmstads  län, 

hestår  af  '/^  mtl  skatte  med  qvarn,  ta- 
xeradt  till  26,000  rdr  rmt.  Hemmanet 

blef  pä  1770-talet  förmedladt  från  1  till 
y.,  mtl  och  skatteköpt   1805. 

Abäcksnäs,  förut  Åbäck,  ett  frälse- 
säteri uti  Gryts  socken,  Hammarkinds 

härad  och  Linköpings   län,   V»  mil  från 
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kyrkan,  hvarifrån  räknas  47o  mil  till 
Söderköping,  består  af  1  mtl  med  qvarn 
för  3  par  stenar,  och  de  underlydande 
af  2  frälse  Öfra  Åbäck  och  1  frälse 
Björkeklef.  Mangårdsbyggnaden,  med 
vacker  trädgård,  är  belägen  mellan  en 

liten  insjö  och  en  vik  af  Saltsjön.  — 
Såsom  godsets  första  egare  kan  uppgif- 
vas  administratorn  af  drottning  Maria 

Elonoras  lifgeding,  sedermera  landshöf- 
dingen  i  Gestrikland,  Helsingland,  m.  fl., 
Ivar  Nilsson  Natt  och  Dag,  f  1651, 

derefter  sonen,  vice-presidenten  i  Svea 
Hofrätt,  Arvid  Ivarsson,  som  innehade 
alla  gårdarne  till  1680  med  säterifrihet 
för  alla  3  hemmanen  Åbäck,  sedermera 
blott  för  det  ena.  Om  Arvid  Ivarsson 

förtäljes,  att  han  med  utmärkt  tapperhet 
bivistade  Carl  X  Gustafs  landstigning  på 
Laaland,  hvarvid  han  eröfrade  tre  dan- 

ska fanor,  för  livilket  han  fick  en  an- 
senlig äreskänk;  erhöll  äfven  till  friherre- 

vapen  en  fyrdelad  sköld,  belagd  på  midten 

med  hans  gamla  stamvapeu,  samt  inne- 
hållande i  l:sta  och  4:de  blå  fälten  en 

grön  redoute  på  en  sjö,  och  i  2:dra  och 
3:dje  röda  fälten  en  hvit  enhörning. 

Han  skref  sig  äfven  till  Strömstad,  We- 
sterbyholm,  Bottenvik,  Hyltenäs  samt 
Kjulaholni.  Godset  öfvergick  sedermera 
genom  gifte  till  hofjägmästaren,  friherre 
Otto  Mörner.  f  1718,  genom  köp  till 
brukspatron  Bengt  v.  Hofsten,  till  enkefru 
Ryding,  född  Tigerhjelm,  sedermera  gift 
med  ryttra.  Nortman,  genom  gifte  till 

major  Nils  Johan  von  Bysing  och  hä- 
radshöfding  Joh.  Waldius,  f  1781;  lika- 

ledes till  löjtn.  01.  von  Feilitzeu,  som  i 
fransk  tjenst  bivistat  kampanjerna  vid 
Rhenströmmen  1757  och  1758  samt  se- 

dermera svenska-pommerska  kriget.  Af 
sednaste  tids  egare  må  endast  nämnas: 

på  1820-talet  öfverste-löjtn.  J.  F.  Arai- 
nofif,  som  mycket  förbättrat  egendomen, 
och  den  nuvarande,  sedan  1850-talet, 
länsman  J.  P.  Lindman  på  bostället  Sjö- 
gerum  i  Borrums  kapell.  Godset  taxe- 

rades år  1865  till  67,500  rdr,  deraf 
30,000  rdr  för  sjelfva  säteriet. 

Åckelsta,    Åkelsta,    se    art.    Lunda 

socken  af  Nyköpings  län. 

Äckesjön,  se  art.  Mattmars  s:u. 

Ackleby  eller  Åckleholms  pappersbruk 
i  Westergötland,  se  Akleby. 

Ådö. 
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Ada,  Öfver-,  se  art.  Öfveråda  (i  jor- 
deb^kerua). 

Adal,  Södra,  elf  eller  ä  (såsom  den 
i  orten  benämnes),  kallas  ock  Faxe  eller 

Faxelån,  är  den  södra  af  Angermanelf- 
vens  tvänne  grenar,  som  komma  från 

Sparsjön  på  gränsen  af  Jämtland,  och 
sedan  de  8  mil  flutit  åtskilda,  åter  för- 

ena sitt  vatten,  båda  fallande  uti  Anger- 
manån.  Aarnes  förening  i  Fjellsjöån  är 
en  s.  k.  bifurkation,  ett  tämligen  ovan- 

ligt fenomen  i  så  stor  skala;  den  åstad- 
kommer här  en  ö  al  8  mils  längd  och 

af  2^U  mils  bredd,  som  förmenas  vara 
den  egentliga  gamla  Sollefteön.  Dessa 
båda  armar  hafva  dervid  det  märkvär- 

diga, att  oaktadt  de  gå  utmed  hvarandra 
och  slutligen  förenas,  gå  deras  båda 
strömfåror  på  en  ganska  olika  höjd;  så 
att  der,  vid  samma  afstånd  från  sam- 
manloppet,  Wångelelfven  ej  ligger  mer 
än  120  fot  högt,  ligger  Ådal-  eller 
Faxelelfven  50o  lot  öfver  hafvet. 

Ädö,  frälse-säteri  om  1^/4  mantal  i 
Lossa  socken  och  Bro  härad  af  Uppsala 
län,  vid  pass  4  mil  från  Stockholm; 
gammalt  herregods,  åtminstone  frän  I5:e 
seklet,  då  det  tillhörde  Anders  Jakobsson 
Baner  och  dennes  dotter  Anna,  gilt  med 
Svea  rikes  råd,  Måns  Ivarsson  (jréu, 
halshuggen  i  Stockholms  blodbad  1520; 

gjordes  i  början  på  1600-talet  till  sätes- 
gård af  Erik  Abrahanisson  Leijonhufvud, 

en  af  de  vid  Linköpings  riksdag  år  1600 
till  döden  dömda  riksråd,  men  som  blef 
benådad  med  lifstidsfängelse  och  slutligen 
alldeles  fri.  Från  Leijonhufvudska  slägten 

kom  det  genom  köp  i  l)örjan  på  1700- 
talet  till  riksrådet,  grefve  Arvid  Horn, 
derpå  till  dennes  mag,  grefve  LÖwen; 

vidare  genom  köp  till  Schiitz  och  Hi- 
sing,  egdes  1770  af  den  sednares  mag, 
dåvarande  hofrättsrådet  C.  H.  Esberg, 
adlad  Bergensköld,  1825  af  brukspatron 
Hebbe  samt  1849  och  ännu,  jemte  sä- 

terierna Säbyholm  och  Thoresta  med 

deras  underlydande,  af  grefve  Claes  Ro- 
bert Sparres  sterbhus. 

Adö  säteri  är,  med  väderqvarn,  taxe- 
radt  till  49,800  rdr  rmt  och  har,  med 

Vo  mtl  Granskog  och  7^  rå  och  rör 
Werka  eller  Wärkarne,  en  egorymd  af 
6,036  qvadratref,  deraf  1,271  åker,  318 
äng,  4,181  skogsmark,  43  trädgårdar; 
i  denna  areal  äro    äfven    inräknade  till- 
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hörande  Anneholm,  Badstuholmen,  Hög- 
holmen, Knipskär,  Lilla  Lagnö,  Lind- 

skär, Myrholmeu  och  Norsholmen,  alla 
i  Mälaren. o 

Adön  i  Töfverstaviken  af  sjön  Båf- 
ven  i  Södermanland,  1 '  o  mil  från  Malm- 

köping, midt  emot  kyrkan  i  Helgesta 
socken,  hvartill  ön  hörer,  utgör  1  mtl 

krono-säteri.  Gården  är  bebyggd  af  Nils 
Davidsson,  hvars  dotter,  gift  med  en 
Gilbert,  fick  förläningsbref  dera  1630, 
köptes  till  frälse  1641  af  Karl  Karlsson 

Gyllenhjelm  och  skall  ännu  1686  inne- 
hafts af  fröken  S.  (r)  af  Wasaborg;  indrogs 

till  kronan  från  öfverste-löjtn.  grefve 
Wasaborgs  fader,  utan  köpeskillingens, 
5,500  rdr,  återställande,  hvarföre  ock 
bemälde  grefve  vid  1731  års  riksdag 

påyrkade  att  återbekomma  gården,  gif- 
vandes  förslag  på  ett  annat  tjenligare 
boställe;  men  som  han  befanns  ej  hafva 
mer  än  825  rdr  att  fordra  på  godset, 
så  erhöll  han  summan  kontant,  och  Adön 
har  fortfarande  varit  ett  militicC-boställe; 
är  åsätt  en  ordinarie  ränta  af  18  rdr 
38  sk.  3  rst.  kronovärdi. 

Aflo,  by  uti  Offerdal  socken  af  Jämt- 
lands läns  Södra  fögderi,  6  mil  från 

Östersund,  innefattar  2V3  mtl  =  14  tid 
(efter  jordeboken),  3Vi<>  nitl  skatte  (efter 

mantalslängden),  i  17  sjelfständiga  hem- 
mansbruk; genomflytes  af  Åjloelfven,  som 

får  sitt  vatten,  dels  af  sjöar  på  vestra 
Kålen,  en  vidsträckt  och  till  större  delen 
sidländt  skogstrakt  mellan  de  omgifvande 
socknarne,  dels  från  fjellsjöar  och  utfaller 
under  namn  af  Ängesån  i  Nälden,  men 
lemn^ar  dessförinnan  vatten  åt 

Aflohammars  manufakturverk,  som 
består  af  3  lie-  och  1  ämneshammare, 

eges  af  Rönnöfors  bruksegare  och  upp- 
gifves  hafva  gemensamt  med  detta  bruk 

en  årlig  medeltillverkning  (1861 — 63) 
af  3,675  centner  stångjern,  390  centn. 
spik  och  140  centn.  diverse  smiden; 

stämpeln  är  A — F.  Grundläggaren  af 
verket  är  byggmästaren  D.  Andersson  och 

medintressenter,  för  hvilka  privilegier  ut- 
färdades 1839  för  anläggning  af  en  myr- 

jernsugn,  en  vattenslägga  af  högst  7 
IU:%  tyngd,  samt  en  spikhamraare  med 
ässja;  sedan  ökades  privilegierna  1845 
å  3  liehamrar.  Härtill  hör  en  jordegen- 

dom af  ',',8  ratl  Åspbacken;  verkets  när- 
varande disponent  är  A    J.  Thomée. 

Igerap. 

Äfvarp,  by  uti  Norra  Wrams  socken 
af  Södra  Åsbo  härad  och  Christianstads 

län,  2  mil  nordost  från  Helsingborg; 

1%  mtl  skatte,  %  frälse  på  M  1 — 6, 
8 — 10,  med  tillräcklig  åker  och  äng, 
bok-,  ek-  och  surskog  (marskog,  bestå- 

ende af  vresiga  dvergträd)  samt  fiske 
och  torfjord;  är  märklig  af  en  källa,  som 
ganska  sällan  uppspringer  och  när  det  sker, 
merändels  åtföljes  af  missväxt.  I  samma 
härad  i  nordvest  från  denna  by  ligger 

Äfvarp,  by  uti  Höja  socken,  nära 
Kullaviken,  ̂ /o  mil  från  Engelholm ;  1% 
mtl  skatte  på  ̂   1,  2  samt  M  3,  || 

mtl  krono,  som  är  fahnjunkare-boställe 
och  hvars  nuvarande  innehafvare,  fahnjun- 
karen  Nils  Eothstein,  eger  och  brukar 

med  bostället  Vio  nitl  i  M  1  jemte  '/s? 
mtl  i  JW  19  Höjatorp  (Högstorp);  till- 

sammans egande  ett  utsäde  af  c:a  80  t:r 
och  åsatta  ett  värde  af  34,000  rdr; 
resten  af  byn  har  2  brukare;  höbolet  är 
godt  och  någon  surskog  växer  här. 

Ag,  masugn  i  Svärdsjö  socken  af 
Falu  län,  vid  Agsjöns  utlopp,  4  mil  från 
staden  Falun  samt  %  mil  från  Wintjerns 

grufvor,  är  anlagd,  efter  erhållet  privi- 
legium af  den  30  April  1827,  af  Falu 

bergslag,  som  fortfarande  är  dess  egare; 
består  af  masugn  med  2  formar,  gas- 

rostugn, krossverk,  m.  m.  Tillverkningen 
har  varit  från  1854—60  mellan  8,500 
k  6,200  sm,  ifrån  1861—64  från  24 
till  29,000  centner  tackjern  af  malm 
från  egna  grufvor  i  Wintjerns  malmfält. 

Tackjeruet  förädlas  till  stångjern,  en  min- 
dre del  vid  Svartnäs  samt  resten  vid 

Korsa  bruk. o 

Agersta,  by  uti  Löths  socken  af 
Trögds  härad  och  Uppsala  län;  4V8  mtl, 
deraf  M  1,  Vj  mtl  skatte  med  en  åbo, 

M  2 — 6,  3%  frälse  under  Fånöö  säteri; 
två  hemman  i  denna  by  såldes  den  29 
Okt.  1659  af  Gustaf  Drake  till  friherre 

Claude  Roquette  Hägerstjerna,  men  bör- 
dades  af  frih.  Gustaf  Bonde,  som  dera 
erhöH  fastebref  den  29  Maj   1665. 

Ägenip,  ett  frälse-säteri  uti  Norra 
Rörums  socken.  Frosta  härad  och  Malmö- 

hus län,  2'/2  mil  från  Hörby,  består  af 
1  mtl,  och  de  underlydande  hemmanen 

af  5 '/o  mtl.  Agerups  sätesgård  köptes 
år  1503  med  38  underlydande  hemman 
och  en  väderqvarn  af  erkebiskop  Birger 
emot    6,150    mark    pgr;    sedermera  äro 
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inga  egare  kända  förrän  på  1700-talet, 
då  den,  jemte  Stensnäs,  Nåtåsa  och 

Brunseryd  i  Småland,  gjordes  till  fidei- 
kommiss af  presidenten,  friherre  Johan 

Georg  Lilljenberg,  t  1798  på  Herrestad 
i  Södermanland;  öfvergick  med  dennes 
dotter  till  kapten  Carl  Fredrik  Palmqvist, 
f  1833,  och  dereftcr  till  hans  son,  kapt., 

frih.  Fredrik  Georg  (Stjernklou-Lilljen- 
berg)  Palmqvist,  t  1861;  han  hade  af 
sin  betydliga  förmögenhet  testamenterat 
100,000  rdr  till  Stockholms  befästande. 

I  anseende  till  olika  tydning  af  fidei- 
kommissbrefvet  uppstod  efter  baron  Palm- 
qvists  död,  om  rätt  till  fideikommisset, 
tvist  emellan  den  aflidiies  2:ne  syskon, 
brodern  baron  Napoleon  Palmqvist  på 

Mantorp  och  systern  Maria  Sofia  Palm- 
qvist, gift  med  förre  löjtnanten  C.  J.  F. 

Sylvander.  Denna  rättegång,  som  i  hof- 
rätten  aflopp  till  baron  Palmqvists  fördel, 

har  nyligen  blifvit  atdörad  i  högsta  dora- 
stolen och  der  fått  den  utgång,  att  fri- 

herrinnan Sylvander,  såsom  varande  den 
äldste  af  aflidne  baron  Fredrik  Palmqvists 
syskon,  förklarats  vara  rätter  innehafvare 
af  ofvanberörda  fideikommissegendom,  — 
Uti  Malmöhus  läns  beskrifning  af  N. 

Bruzelius  uppgifves  Ågerup  egas  på  1840- 
talet  af  en  grefve  Hamilton  såsom  arftagare 
efter  aflidne  frih.  Henning  Wrangel,  och 

var  bebygdt  med  ett  grund muradt,  tegel- 
täckt  manhus,  omgifvet  af  irädgård;  jern- 
malm  på  egorna.  Till  säteriet  börer 
vattenqvarn;  bland  underlydande  nämnas 

Säte,  "^/g  frälse-säteri,  2^!^  frälse  i  N:a 
Rörura,  1%  frälse  Wägesked  ra.  fl.;  hela 
tax.-värdet  1865  var  216,100  rdr. 

Agerup,  ett  frälse-säteri  uti  Blentårps 
socken,  Torna  härad  och  Malmöhus  län, 

2%  mil  s.  o.  från  Lund,  278  ™^'  ̂ ''^" 
Ystad,  består  af  4V5  mtl,  och  de  under- 

lydande hemmanen  af  18 j^  mtl  frälse. 
—  Agerups  säteri  anses  vara  det  Aka- 
torp  eller  Åkarp,  hvaraf  drottning  Be- 

nediktas farbror  synes  hafva  gifvit  till 
domkyrkan  en  gård  med  qvarn  och  6 
landtbönder,  då  hennes  ättlingar  genom 
Thure  Sverkersson  hade  sitt  hufvudsäte 

på  närbelägna  Häckeberga.  Eftersom 
gården  alltsedan  1600-talet  haft  samma 
egare  som  Söfdeborg,  få  vi  hänvisa  till 
den  art.;  nuvarande  egaren  är  legations- 
sekr.  i  London  C.  Hochschild,  gift  med 

förre  egaren,  gr.  Er.  Pipers  dotter.  —  Age- 
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rups  säteri,  med  bränneri,  mejeri,  m.  m.,  är 
tax>radt  till  170,800  rdr  och  med  under- 

lydande, deribland  må  nämnas  Blentorp, 

Kallstorp,  Bosarp,  Stora  och  Lilla  Ler- 
hult,  till  595,900  rdr  rmt. 

Ågesta,  egendom  uti  Stockholms  län, 
Svartlösa  härad  och  Huddinge  socken, 

1  mil  från  hufvudstaden,  består  af  Åge- 
sta, 3  mtl  frälse,  jemte  underlydande 

l-'/^  skatte,  19  torp,  med  en  egovidd  af 
mellan  500  och  6(J0  tunnl.  åker  samt 

2,000  tid  skogs-  och  hagmark;  utsädet 
uppgifves  till  180  t:r.  Mangårdsbygg- 
nadeii,  uppförd  af  tegel  under  tak  af 
plåt,  har  vackert  läge  vid  Ågesta  insjö 
och  omgifves  af  en  gammal  väl  skött, 

med  många  fruktträd  och  bärbuskar  för- 
sedd trädgård  och  park.  Nämnda  sjö 

jemte  fiskvatten  uti  sjöarne  Magelugnen, 
Orlången  och  Trehörningen  erbjuda  rikt 
fiske.  —  Ågesta,  som  varit  doneradt  r.  r. 
Salvius,  reducerades  från  arfvingarne;  kom 
derefter  åter  i  enskild  persons  ego,  och 

tillhörde  på  1700-talet  de  tappra  Meijer- 
feltarue,  far  och  son,  den  förre  en  af 
konung  Carl  XILs  utmärktaste  generaler; 

han  blef  general-guvernör  öfver  Pom- 
mern; dog  1749  på  Söfdeborg,  som  han 

äfven  egde;  den  sednare,  äfven  en  käck 
general  och  mycket  älskad  af  de  under 
hans  befäl  stående,  blef  fältmarskalk  och 

en  at  Rikets  Herrar,  tillbragte  mot  slu- 
tet af  sin  lefnad  sommaren  på  fäderne- 

godset Mehringen  i  Pommern  och  vin- 
trarne  i  Stockholm,  der  han  dog  1800, 
men  har  troligen  långt  före  siu  död 
sålt  Ågesta;  ty  är  1772  egdes  det  af 
friherre  Bunge,  1825  och  1850  af  gr. 

Mörner;  år  1865  egdes  godset  till  of- 
vanuppgifna  mantal  af  gr.  A.  Hamilton 
på  Ovesholra  i  Skåne  och  taxerades  till 
200,000  rdr  rmt. 

Ägården,  ett  mtl  berustadt  säteri,  se 
Warnum   Agården. 

Agården,  ett  frälse-säteri  uti  Råda 
socken  af  Kållands  härad  och  Skaraborgs 

län.  V'»  "lil  f'"'^"  Lidköping,  består  ai  1 
mtl,  och  utgör  med  1  mtl  frälse,  l^g 

skatte,  ',4  rå  och  rör  Toraten,  inom 
socknen,  samt  4  frälse-säteri  Rackeby  med 
■'4  frälse  inom  Rackeby  socken,  en  fidei- 

kommissegendom. —  Ågården  har  inne- 
hafts af  slägterna  Sparre,  Krumme,  Må- 

nesköld, Wingeflycht  (kyrkoherdens  son 
i  Wing  socken,  Paul  Wing,  adlad  Winge- 
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flycht),  Stobée,  Stjernsparre,  i  hvars  ego 
det  stiftades  till  fideikommiss,  förmodli- 

gen af  hofmarskalkeu  Axel  Magnus,  gift 
med  laudshöfding  Stobaei  euka  och  i  5:e 
led  härstammande  från  rådman  Nils  An- 

dersson i  Arboga,  för  hans  brorsdotter 
Petronella  Sophia,  emedan  hennes  man, 
kammarherre  Gustaf  Silfversparre,  till  sitt 
eget  alägtnaran  äfveu  skulle  kalla  sig 
Stjernsparre,  hvartill  han  ock  erhöll  Kgl. 

Maj:ts  tillstånd  1803.  Egendomen  in- 
nehades år  1865  af  kapten  J.  Winbom, 

såsom  mälsmanför  sin  hustru,  en  dotter 
till  förutnämnda  kammarherre  Silfver- 

sparre. Af  gårdens  öfriga  egare  må 
vidare  nämnas  den  först  kände,  Laurentz 

Siggessou  d.  ä.  Sparre,  död  1473,  och 
sonsonen,  den  af  kon.  Gustaf  I  mycket 
älskade  Siggessou  d.  y.  (se  art.  Sundby 
i  Öija  socken),  som  tillika  med  Gustaf 
TVasa  fördes  såsom  gisslan  till  Danmark 
och  sedan  blef  konung  Gustaf  till  god 

hjelp  att  kufva  de  mot  honom  uppro- 
riska Dalkarlarne  och  Småländningarne. 

General-major  L  Stobée,  som  modigt  och 
länge  försvarade  Wiborgs  fästning,  men 

måste  i  brist  på  krigs-  och  lifsmedel 
gifva  sig  och  kapitulera,  blef  dock  tro- 

löst bortsläpad  jemte  hustru  och  barn 
samt  hela  garnisonen  till  Petersburg, 
hvarest  czaren,  som  lärde  känna  hans 

skicklighet,  nyttjade  honom  till  trädgår- 
dars anläggande  och  dylikt,  men,  då 

han  hvarken  med  goda  ord  eller  hårdare 

fängelse  kunde  tvingas  att,  såsom  gen.- 
major,  ingå  i  rysk  tjenst,  afsändes  han 
till  Archangel,  hvarifrån  han  1715  räd- 

dade sig  med  flykten,  gående  till  fots 

öfver  200  mil,  ofta  förbi  fiendens  po- 
steringar, samt  hörde  sig  sjelf  vid  grän- 

sen efterlysas;  bivistade  sedan  Carl  XII:s 
fälttåg  i  Norge  och  utstod  slutligen  en 
farlig  stämpling  mot  lif  och  ära.  Han 
beskrifves  för  öfrigt  såsom  hafvande  varit 

en  skicklig  embetsman^  lärd  latinsk  och 
svensk  poet;  död  på  Agården  1756.  — 
Från  denna  egendom,  hvartill  hör  en 

reslig  furu-  och  gran-  samt  någon  löf- 
skog,  äro  de  s.  k.  och  mycket  omtyckta 
Agårdsärterna.  En  mineralkälla  och  helso- 

brunn finnas  i  Agårdiskogen  och  är  gan- 
ska flitigt  besökt.  —  Agårds  säteri  var 

år  1865  taxeradt  till  36,000  rdr,  och 
hela  fideikommissegendomen  till  122,300 
rdr  rmt. 

Åhagen,  fordom  allmänning,  se  art. 
Stenby,  Östra  socken. 

Ähla,  ångsåg  i  Skogs  socken,  Södra 
Helsinglaad  och  Gefleborgs  län;  taxera- 

des  1864  till  375,000  rdr  rmt.^ 
Åhl,  socken  i  Dalarne,  se  Al. 
Ahlbrunna,  se  Albrunna 
Ählstorp,  by,  se  Alstorp. 
Ählö,   klädesfabrik,  se  Alö. 
Ahlö,  ett  och  ̂ 4  mtl  frälse  i  Vestra 

Wingåkers  socken  och  Nyköpings  län; 
en  gård  häraf  köptes  1672  af  r.  r.  frih. 

G.  Sparre;  lyder  nu  under  Högsjö  bruks- 

egendom. 
Ähma  häll,  ett  urminnes  fäste  i 

Skyllersta  socken  af  Södermanland,  hvar- 
efter  ännu  på  1600-talet  funnos  lemnin- 
gar  på  Tarsta  egor,  ett  stycke  från 
skansen  Tarstaborg;  sägnen  förmäler, 
att  tvenue  konungar  och  bröder  fordom 
bott  på  hvar  sin  skans  och  bekrigat 
hvarandra. 
o  o 

Åhna,  säteri,  se  Ana. 
AlirsQell,  klippa  på  Hisingen,  midt 

emot  en  annan  klippa,  Billingeu,  med 

rudera  efter  en  liten  åttkantig  stjern- 
skans;  här  hade  Danskarne  gjort  för- 

sänkningar år  1652;  afståndet  från  klip- 
pan till  Elfsborg  uppgifves  af  Waernsköld 

till  2,200  alnar  och  till  Kyrkogårdshol- 
men 5,665  alnar  (Handl.  rörande  Skand. 

Hist.,  35  del.,  sidd.  276  och  355). 
Ahs,  kontrakt,  det  13:de  af  Skara 

stift,  innefattar  9  pastorater  (se  art.  Elfs- 
borgs län,  II  band,  sid.  229),  bebodda 

1865  af  30,780  personer. 
Ahs,  härad  i  Elfsborgs  län,  mellan 

städerna  Borås  och  Ulricehamn,  mellan 

57"  39'  35"— ÖS''  40"  nordlig  latitud 
samt  4''  37'— 5»  19'  30"  vestlig  lon- 
gitud  från  Stockholms  meridian,  är  be- 
gränsadt  i  öster  af  Redvägs  och  Kinds, 
i  söder  af  Kinds  och  Marks,  i  vester  af 

Wedens,  i  norr  af  Gäseueds  och  Frö- 
kinds härader  inom  Skaraborgs  län.  Det 

innefattar,  på  en  areal  af  93,405  tid 
fast  mark  och  0,3oi  qvadratmil  vatten,  16 
hela  socknar  samt  en  del  (67,o  mantal 
Döfve  by,  5  mtl  enligt  Lindskog)  af 

Börstig  i  Skaraborgs  län,  med  tillsam- 
mans 275^i|  mtl  och  en  folkmängd  (år 

1865)  af  13,060  personer,  600  fler  än 
år  1855.  —  Häradet,  hörande  till  We 

stergötlands  högland  eller  högplatå,  — 
med  en  medelhöjd  af  500  fot  öfver  haf- 
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vet  —  har  samma  skaplyniie  som  We- 
deiis  härad  (se  den  art.)  De  märkligaste 

höjderna  äro  vid  säteriet  Hof  i  Hellstad. 

vid  Tärby  kyrka,  och  Målberyet  vid  Rems- 
as i  Wings  socken,  pS  utmarken  norr  om 

Främj^ärde  i  Brämhult,  der  landsvä^ien 
mellan  Borås  och  Ulricehamn  förur  fram- 

gått. Inga  längre  sammanhängande  höjd- 
sträckningar finnas;  den  märkligaste  som 

sådan  är  den,  hvilkcn  börjar  i  närheten  af 
säteriet  Säby  och  fortgår,  utgörande  den 
gamla  kronoskogen  Brun,  mellan  sjöarne 
Äsunden  och  Tolken  utåt  Kinds  härad. 

De  öfriga  afrundade  upphöjningarne  äro 
mellan  Tolken  och  Rängedalasjön,  mel 

lan  Rångedala  och  Borås,  mellan  War- 
nuinssjöarne  och  Borgstenadalen,  utgö- 

rande Tärby  socken.  Dessa  höjder  upp- 
stiga icke  sällan  till  600  fot  öfver  de 

uedanföre  djupast  liggande  dalarne,  med 
dessas  sjöar  och  vattendrag,  samt  med 
sina  toppar  vid  pass  1,000  fot  öfver 
hafvets  yta;  de  utjerana  sig  småningom 
mot  norr,  tills  de  öfvergå  i  Vestgöta- 
slälten.  De  vattendrag,  som  här  leda 
sitt  ursprung,  äro  åarue  Wiskan  och 
Lidan;  största  sjön  är  Tolken,  ̂ s  ̂^^ 
läng  och  V4  ™'l  bred;  i  dess  norra  del 
märkas  4  öar,  nemligen  Ramnö,  Lindö, 
Kalfö  och  Mastungsö,  från  hvilka  man, 

synnerligast  då  det  sjön  omgifvande  land- 
skapet står  i  somraarfägring,  har  de  vack- 

raste och  mest  målningsvärda  utsigter, 
af  hvilkeu  orsak  eu  af  dem  fordomdags 
fick  lemna  plats  för  häradets  då  för  tiden 
yppersta  herresäte  Suudhohntu.  Bland 

öfriga  sjöar  må  anföras  Mogden  (än  kal- 
lad Wing,  såsom  belägen  nära  intill  den 

socknen,  än  Säby-,  med  denna  gamla 
gå.rd  på  sin  östra  strand,  än  Hökerums 
sjö,  med  säteriet  Hökerum  på  sin  vestra 
strand  vid  Wiskaus  utlopp),  Härnasjö- 
arne,  Sassarps-  eller  Grundsjö,  Fennes- 
lundasjön  och  Dricken,  den  lilla  Säby- 
och  Hultsjön,  Grofvareds-  eller  Sjögårds- 
sjön,  som  är  Lidans  ena  källa,  Ymren, 

Björksjön  eller  Djupadalssjön,  Iglesjö, 
Marsjön  (äfven  kallad  Warnums-  eller 
Rängedalasjön),  Kärrasjö,  Klefsjö;  Dal- 

sjön och  Sjögårdssjön  i  Toarps  socken. 
På  mossar  och  kärr  finnas  väl  öfverflöd, 
men  inga  af  vidsträcktare  omfång;  den 
enda  egentligen  större  är  Hellstads  mosse, 
söder  om  socknens  kyrka.  De  flesta 

mossarue    innehålla    en   ypperlig  bränu- 

torf  och  en  ofantlig  mängd  af  stubbar 

äfvfensom  hela  liggande  träd  efter  forn- 
tida skogar,  alltså  ganska  värderika  skatter. 

Bland  ställen,  som  fägna  ögat,  utmärka 
sig  utsigten  från  Tärby,  antingen  åt 

Wing  genom  VViskans  dalgång  och  vi- 
dare inåt  Redväg.  eller  åt  Rångedala 

framåt  Toarpsdalen,  oingifven  af  skog- 
beklädda höjder,  med  dera  liggande  väl- 

bebyggda  gårdar  —  samt  utsigten  från 
Hof  i  Hellstad  öfver  Skaraborgs  läns 
slättbygd  i  norr,  åt  Asundens  bassin  i 
söder,  en  vy  som  måste  hänföra  en  hvar 

med  öppet  sinne  för  det  sköna  Gud  ned- 
lagt i  naturen.  —  Att  vägarne  för  ett  par 

århundraden  sedan  voro  föga  farbara  är 
ej  allenast  kunnigt  af  historiska  doku 
menter  från  1600-talet,  utan  ock  af  det 
förhällandet,  att  alla  Vestgötavaror  «klöf- 
jades»,  d.  v.  s.  fördes  på  hästryggen ;  nu 
utgöra  dessa  vägar  en  sträcka  af  702,000 
fot.  De  allmänna  landsvägarne  äro:  den 

från  Jönköping  åt  Göteborg,  genom  hära- 
dets norra  del  och  Hellstads  samt  Mururas 

socknar,  samt  vägen  mellan  Borås  och  Ul- 
ricehamn. —  Rörande  häradets  natural- 

historia  tillåta  vi  oss  derora  anföra  föl- 
jande, efter  C.  Joh.  Ljungström:  Hjortar 

hafva  längesedan  lemnat  orten,  och  en- 
dast någon  gång  komma  nu  mer  elgar, 

såsom  irrande  riddare,  att  besöka  sina 

fäders  bygd.  Björneii  låtsar  som  han  nu 
mer  icke  hittade  vägen  hit.  Vargen 
har  äfvenledes  i  det  närmaste  upphört 

att  här  söka  sig  bostad,  sedan  mennisko- 
boniugarue  varit  alltför  närgångna  på 
haus  gamla  områden;  sammalunda  är 
förhållandet  med  Lodjuret,  som  här  kallas 

)>Göpa«.  Deremot  är  Räfven  talrik.  Gräf- 
svinets  både  ister  och  skinn  hafva,  oak- 
tadt  det  sednare  är  af  föga  värde  sona 
pelsverk,  varit  alltför  lockande,  att  detta 
djur  skulle  finnas  talrikt.  Mårdens  skinn 
har  vållat,  att  han  högst  sällan  påträffas. 
Talrikare  är  deremot  Hillern,  hvilken  obe- 

tydligt eftersökes,  ehuru  dess  lilla,  men 
utmärkt  vackra  pels,  ganska  dyrt  betalas. 
Uttern  är  allmän  i  åarne  och  bäckarne, 
men  fångas  eller  skjutes  sällan,  ehuru  ett 
större  utterskinn  gäller  ända  till  15  rdr 

och  någon  gång  derutöfver.  Om  Bäf- 
verns  vistande  inom  orten  vet  ingen  nu 
lefvande  att  tala.  Ekorren  och  Her- 

melinen finnas  i  mängd,  få  ock  vara 
ostörda  i  deras  lycka;  deremot  får  Haren 
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erfara,  att  nästan  hvarje  bondeson  och 

dräng  eger  bössa.  Här  finner  man  nä- 
stan alla  Sveriges  vilda  fogelslägten  med 

undantag  af  de  för  Norrland  och  Lapp- 
land egendomliga.  Omeii,  foglarnes  kung, 

som  bygger  sitt  näste  i  nästan  oåtkom- 
liga klippor;  U/ven,  som  säges  spåörlig; 

Ugglan,  i  de  ihåliga  trädstammarne,  och 

som  påstås  ropa  sitt  »klä-hvittw  emot 
dödsfall,  då  hon  oftast  likväl  sjelf  blifver 
liket;  Gladan,  med  den  klufna  stjerten; 
Höken,  alla  höusgummors  afsvurne  fiende; 
Vraken,  ormarnes  och  andra  reptiliers 

förföljare,  och  som  med  dessa  djur  gar- 
nerar sitt  bo,  hvilket  redes  på  en  stark, 

platt  utbredd  furugren ;  Ljusen,  den  skick- 
lige metaren  —  alla  finnas  de  här  tal- 
rikt representerade.  Vadare  och  sparf- 

foglar  äro  talrika,  från  Korpen  och  Blå- 
kråkan  till  Gärdsmygm  och  Kungsfogeln. 
Hönsfoglarue  representeras  af  7 jädern, som 
blir  mer  och  mer  sällsynt,  af  Orren,  i  stor 
mängd,  (ehuru  båda  utrotas  ej  blott  genom 
ordentlig  jagt  och  medelst  snarande,  utan 
äfven  på  ett  det  grymmaste  sätt  af  den 
hjertlöse  krypskytten,  härvidlag  i  ordets 
fulla  bemärkelse),  samt  af  de  förras  halfbro- 
der,  Rackelhanen,  och  af  Rapphönan.  Någon 
gång  besöker  äfven  Hjerpen  dessa  orters 
skogar.  Af  Yadarne  händer  ej  sällan  att 
Storken,  trött  vid  att  sitta  på  de  skånska 
halmtaken  och  betrakta  de  ändlösa  slät- 

terna, hitkommer  att  se  hur  berg  och 
barrskogar  äro  beskaffade,  men  får  ofta 
umgälla  med  lifvet  sin  nyfikenhet  och 
lemnas  af  en  jägare  till  något  museum, 
att  der  förvaras  som  en  sällsynthet  för 
Westergötland.  fJeremot  bygga  Tranan 
och  Hägern  här  sina  bostäder,  och  man 

ser  dem  spatsera,  den  förra  på  mos- 
same,  den  sednare  på  sjöstränderna, 
med  högburna  hufvuden  och  förnäma 
steg,  ehuru  ingalunda  grannlagenheten 
förbjuder  dera  att  doppa  näbben  i  den 
dypöl  de  först  finna.  Spofvame,  Pipame 
och  Wipan  springa  från  tufva  till  tufva 
och  gäcka  jägaren,  som  vill  komma  dem 
i  skotthåll.  Morkullan  och  Beckasinerna 

äro  h vardagsgäster,  sommaren  öfver,  i 
härvarande  kärr;  likasom  Ångsknarren  på- 

minner hvar  rikaste  höfångsten  är  att 
finna.  Äfven  Sothönan  är  bär  någon  gång 
sedd  och  skjuten  i  tanka  att  den  varit 
en  orre.  Simfoglarnes  arter  äro  ganska 
talrika.  Tärnorna  och  Måsame  trifvas 

här  väl,  vid,  öfver  och  i  de  många  vatt- 

nen. Lommames  och  Andernas  slägten 
hafva  här  kära  tillhåll,  oaktadt  de  sed- 

nare ganska  ifrigt  förföljas;  och  under 
sträcktiden  hvila  sig  här  i  sjöar  och  vat- 

tendrag Grågåsen,  Gudungen,  Svanen  m.  fl., 
under  det  Odenssvalan  under  böstqvällarne 
med  sitt  täta  vippande  genomskär  luften, 
till  den  fåkunniga  eller  vidskepliga  van- 

drarens förskräckelse.  Till  följd  af  detta 
och  Wedens  häraders  rika  innehåll  för 

oruithologen  inbjudeshan  att  besöka  orten 

der  en  var-  och  sommarmorgon  i  sko- 
gen skildras  af  förutnämnda  författare  så- 

lunda: »Natten  igenom  höres  gräsknarren 

rassla,  och  framemot  dagningen  slår  tjä- 
dern med  sin  stämhammare:  det  är  un- 

dersökningen, om  mekaniken  i  den  stora 
orgeln  är  i  ordning.  Strax  börja  änderna 
knattra  i  bälghuset  och  orren  löper  på 

tangenterna  i  basen;  och  i  och  med  det- 

samma låter  trasten  höra  sin  »flute  d'amour», 
och  göken  faller  in  efter  hand.  Detta 
är  preludiet  till  den  högstämda  lofsången, 

som  snart  derefter  ljuder  med  tusen  stäm- 
mor och  i  en  harmoni,  som  endast  ett 

känsligt  hjerta  och  ett  för  Guds  under  i 
naturen  öppet  sinne  kunna  fatta;  och 
härunder  uppgår  solen,  som  med  hvarje 
minut  mer  och  mer  ökar  förgyllningen 

på  ornaraenterna  af  naturens  stora  orgel- 
verk».  —  Af  fisksorter  finnas  Gäddan, 
Aborren  och  Mörten  nästan  i  hvarenda 

större  eller  mindre  sjö,  äfvensom  i  åarne; 

Ålen  och  Laken  äro  äfven  temligen  all- 
männa. Synnerligast  sjön  Tolken  är  känd 

för  de  båda  sistnämnda  fiskslagen,  och 
strax  nedanom  Tolkabro  är  i  Wiskan  ett 

icke  obetydligt  ålfiske,  som  af  ålder  varit 

begagnadt;  sjön  hyser  äfven  Sik  (egent- 
ligen sikvimma).  Kräftan  är  sällsynt. 

—  Skog  till  husbehof  hafva  Hellstads 

och  Wings  pastorater,  hvareraot  flera  hem- 
man i  Eåugedala  äro  rent  af  skoglösa; 

egendomarne  Hof,  Hökerum  och  Sotarhed 
hafva  rik  skogstillgäng,  likaså  Sähy  och 
Fenneslunda,  ehuru  den  sednare  förlorat  i 
skog  genom  täta  ombyten  af  egare,  som 
anlitat  dess  skogar  utöfver  det  skäliga. 

Af  barrträd  är  Granen  öfvervägande;  löf- 
träden  äro:  Eken,  Boken,  Asken,  Oxeln, 
Rönnen,  Björken,  Alen,  Aspen,  Häggen, 

Sålgen,  Wildapeln,  Benvedsträdet,  Has- 
seln, [Videt,  Torskbärs-,  Nypon-  och 

HåUsbärsbuske/i.  Enen,  med  sina,  till 
ett  helsosamt  och  välsmakande  svagdricka 

m.  m.  tjenliga    bär,    är  allmän.     De  an- 
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närs  såsom  ofiuktl)ara  ansedda  raossarne, 

kärreu  ocli  saudbackarne  kraiia  stoni  lur- 
rader af  Hjortron  och  Iranbär ;  Smultron 

Hallon  och  Blåbär  (bäde  Myrtillus  och 

Ulij^iiiosum)  pu  högländarc  stiilh;».  Nä- 
stan öfver  allt  tiiuias  att  till  tuiiiital 

plocka:  Lingon,  sona  för  tusentals  per- 
soner utgöra,  sedan  de  kokats  till  mos 

och  detta  blandats  för  det  tillfälliga  be- 
hofvet  med  mjölk,  nästan  det  enda  sotlet 
till  potates.  De  vidsträckta,  under  sin 

blomning  i  Augusti  manad  ögat  sme- 
kande Ljungfälten  fylla  biboningarua  med 

boning  och  vax.  I  ängarna  och  på  raa- 
derna  har  apothekarun  att  göra  sin  fångst 
från  det  mördande  Källarhalsbäret  till 

den  helsobringande  Vattenklöfvern ;  och 
skogarne  lemna  fabrikanten  nyttiga  alster 
af  Mjölonris  (Arbutus  uva  ursi),  Jeinna 

(Lycopodium  coniplauatum), ')  m.  fl.  lika 
gagnande  växter.  Ett  för  några  tiotal  är 

sedan  begärligt  färgämne,  under  beuiini- 
ningen  »Bytteletu,  hämtades  af  och  ur 
här  växande  lavar.  —  Syn-  och  lukt- 

organet finna  hos  Floran  här  mycken 
tillfredsställelse:  Kungsljuset  och  Linnccan, 

Gullspiran  (Ijysimachia)  och  Jungfru  Ma- 
rice  sänghalm,  Elggräset  och  Luktgräset 
o.  s.  v.  synas  hafva  förkärlek  för  dessa 

orter  och  erbjuda,  till  följd  af  sin  om- 
vexlande  beskaffenhet,  åt  botanisten  ett 
icke  otacksamt  arbete.  Mindre  lager  af 

gliramerskiffer, icke  oand vändbar  till  qvarn- 
stenar,  har  man  funnit  inom  Toarp,  och 
inom  Hellstads  pastorat  finnes  sandsten, 
hvilka  påstås  äfven  finnas  ä  skogen  Brun. 

—  Jordmånen  är  mycket  oravexlande, 
t.  o.  m.  inom  samma  socken.  Den  mest 

förekommande  är  sand  och  sandmylla, 

kross-stensgrus  och  s.  k.  klapperjord.  Bör- 
digaste jordmån  ha  Härna,  Möue  och 

VVånga  socknar.  Flerstädes  finnas  källor 
med  jernhalt.  Den  märkligaste  af  dessa  är 
den  inom  Rångedala  socken  befintliga  S:t 
Ragnkilds  källa,  pä  hemmanet  Falskogs 
egor;  platsen  bebyggdes  år  1856  med 
brunnshus,  bostäder  för  brunnsbesökande, 
badhus  m.  ni.  och  är  sedan  den  tiden 

flitigt  besökt;  men  enligt  en  aktieegares 
yttrande,  oduglig,  ty  »folk  blifva  der 
friska  alltför  skyndsamt.»  En  annan  helso- 

källa är  »Krafsekälla»  vid  Taryd  i  Toarp, 
en  i  Hökerums  hästhage.  —  Alldenstund 
Ahs  härad  ingår  i  de  7  Vestgöta  hära- 

der, hvilka  varit  berättigade  till  gårdfari- 

•)  Luuimer  (Lycojjodium  clavatuni)? 
VI 1. 

handel,  har  också  denna  ic  i  sednaste  tid 
varit  en  hufvudnäring,  men  är  alltmer  i 
aftynande,  och  i  stället  liar  jordbruket 
med  boskapsskötsel  gått  framåt  både  fort 
och  väl,  så  att  siidesproduktionen  endast 
på  ett  fjerdedels  århundrade  ökats  med 
flera  hundra  procent;  den  odlade  jorden 
up])gifves  nu  till  4,300,  naturliga  ängen 
till  11,770  t:r;  äfven  skogsafverkning  får 
nu  mer  räknas  till  hufvudnäring;  någon 
ordentlig  afverkning  af  skog  sker  dock 

endast  vid  Säby  och  Fenneslunda;  an- 
raärkningsvärdt  är  likväl,  att  åtskilliga 

boställsheraman  —  särdeles  prestgårdarne 
—  här,  hvarest  fordom  funnits  snart 

sagdt  urskogar,  äro  helt  och  hållet  skog- 
lösa. Fordora  räknades  till  binäringar 

slöjd  af  träsaker,  hvars  försäljning  ut- 
gjorde den  väsendtligaste  delen  af  gård- 

farihandeln.  1  början  af  1700-talet  be- 
rättar Nils  Hufvu(l.son  Dal:  »åboerna,  som 

luifva  bokskog  omkring  sig,  både  upp- 
hemta  orakullfallna  träd  och  stubbar,  som 

ock,  efter  erhållet  tillstånd  af  häradshöf- 
dingen  och  landshöfdingen,  hugga  ned 
friska  träd  samt  dem  sedan  antingen  till 
pottaska  förbränna  eller  tälja,  utgropa 
och  svarfva  till  allehanda  kärl,  som  i 

köket  och  på  bordet  tjena,  säsom  asjcar, 
djupa  och  flata  fat,  trinda  och  snippiga 
skålar».  Sädana  finnas  ännu  qvar  uti 

gamla  hus,  de  hafva  kring  brädden  nå- 
gon målning.  A  en  sådan  skål  stod  att 

läsa:  »drick  och  äth  tin  herrn  Gudji  doch 

icke  förgäth».  Snippaskälarne  nyttjades 
vid  gästabud  sålunda,  att  de  innehöllo 
något  starkt  fluidum  (öl  eller  bränvin), 
hvari  voro  brödbitar  ilagda  jerate  en 

sked,  hvarmed  enhvar,  under  det  skå- 
larne gjorde  rund  kring  bordet,  tog  sig 

sin  del.  An  nyttjas  de  (enligt  A.  A. 
Afzelius)  vid  s.  k.  hopöl,  dä  4  personer 
hälla  hvar  i  sitt  hörn,  när  de  framräckas 

för  ifyllande  af  den  tillfälliga  källarsven- 
nen.  »Skedar,  mat!)rickor  och  tobakstallri- 

kar; folket  är  äfven  till  smide  väl  fallet, 

så  att  man  haft  prof  af  rakeknif,  böss- 
pipa  och  ur,  bordknifvar  och  rannharpor». 
Efter  hand  utvecklade  sig  väfnadsindu- 
strien,  i  samma  män  trävarutillverkningeu 

måste  aftaga  med  bokskogarnas  försvin- 
nande. l'tom  viifnader  af  bomull,  utgöra 

sådana  af  hästtäcken  och  mattor,  förfär- 
digade af  hos  garfvare  uppköpt  nöthår, 

inom  orten  spunnet  och  färgadt,  den  ny- 
are tidens  gårdfarihandelsvaror.     I  denna 

65 



510 Us. Ahs. 

handel  liafva  ätVen  gått  stora  qvaiititeter, 
af  fjäder,  äfveiisoni  yllevaror  af  vadmal, 

tröjor,  strumpor  m.  m.  Binäringar  ut- 
göras nu  mer  af  Imiiivirisbrärmmg,  jagt, 

fiske,  biskötsel  o.  s.  v.;  upphörandot  af 
den  lilla  tiillalliga  förtjensten  på  forslande 
af  handelsvaror  från  Göteborg  till  Borås 

ocli  Ulricehamn,  sedan  jernvägslokomo- 
tiverna  trädt  i  de  fyrbenta  dragarnes 
ställe,  torde  nu  blifvit  raer  en  .  vinst. 

Trädgårdsskötseln  förtjenar  intet  omnäm- 
nande; lin-  och  hampodling  sker  endast 

för  de  nödvändiga  behofven,  och  i  ena- 
handa afsigt  uppsattes  en  och  annan 

humlestång,  som  man  ofta  får  se  på  de 
ställen,  som  förut  buro  tranbäroch  hjortron. 
Sädesslagen  äro  Larsmässoråg,  höstråg, 

vårråg,  varhvetc,  korn  och  bafra;  allmänt 
begagnas  s.  k.  blaudråg,  som  vid  utsädet 

består  af  V3  hafra  och  V5  vårråg,  äf- 
veii  sas  hafra  och  vicker  tillsammans  till 

»grönfodring»,  d.  ä.  alt  afslaget  gifves 
färskt  åt  kreaturen.  Är  1864  var  ett 
helt  hemman  i  medeltal  taxeradt  till 

16,000  rdr:  hela  tax.-värdet  4,530.000 
rdr,  hvaraf  109,500  rdr  för  verk  och  lä- 

genheter. Skatter  och  onera  uppgå  till 
107.874  rdr,  deraf  ordinarie  ränta  och 

afradsspannmål  20,945  rdr,  aHöning  till 

presterskapet  10,652  rdr,  utgift  för  rust- 
ning och  rotering  12,415  rdr,  soldaters 

underhåll  5,035  rdr,  vägunderhåll  8,022 
rdr,  skjuts  6,867  rdr,  fattigvård  och 

komraunalärenden  5,665  rdr,  mantals- 
penningar, folkskoleafgift  och  personlig 

skyddsafgift  till  lika  belopp  med  2,298 

rdr  rmt  för  hvardera.  —  Af  gästgifvare- 

gårdar  finnas  4,  Dö/ve,  Wäb^y,  Tärby 
och  By  torp.  Borås  jernväg,  som  sam- 

manbinder denna  stad  med  vestra  stam- 

banan, går  nästan  utefter  häradet.  57 

skattlagda  par  stenar  till  mald,  6  sågar, 

turbinsåg,  3  garfverier,  1  pappersbruk  för 
makulaturs  tillverknirig,  1  repslagarebana 

samt  1  vadmalsstarap  finnas,  förutom  en 

mängd  husbehofsqvarnar  och  sågar.  — Fol- 
ket, af  reslig  vä.\t  med  de  götiska  aidetsdra- 

geu,  Ijuslätt  ansigto  och  blå  ögon,  är  af 

ett  stillsamt  och  godmodigt  lynne;  min- 
nen af  Finnstammarne  qvarlefva  i  namn, 

sådana  som  Fenneslunda  och  Finnekumla, 

bvilket  scdnare  namn  oi-k  torde  aiigifva 
från  hvad  folkstam  härvarande  många 
grafkummel  leda  sitt  ursprung.  Till  följd 
af  att  son  efter  far  egnat  sig  åt  handel, 
är    handelsandan     här     mvcket    rådande. 

Den  gammaldags  gästfriheten  är  äfven 

bofast  här,  likasom  hjelpsamhet  och  väl- 

vilja äro  hvardagsdygder.  Husfadern  in- 
tager vid  undfägnaderna  på  fordomtima 

vis  högsätet  eller  den  förnämsta  platsen; 
oftast  har  han  hufvudbonaden  på,  och 
hela  hans  hållning  tyckes  säga:  här  är  jag 

hemma,  hjertligen  välkommen.  Tvister  och 

rättegångar  höra  till  det  sällsynta.  Folkets 
religiositet  visar  sig  uti  ett  träget  besök  i 
kyrkorna  och  flitigt  bruk  af  Guds  Ord,  och 

de  som  få  namn  af  »läsare»  äro  vanligen  är 
ligt  kristliga  raenniskor,  som  bemöda  sig 
om  att  stilla  och  allvarsamt  lefva  i  enlighet 
med  detta  Guds  Ord,  och  hos  en  del  äldre 

förspörjes  ännu  en  qvarlefva  af  Brödra- 
försam  lingens  verksamhet,  synnerligast 

inom  Toarp,  der  på  hemniatict  Hagen  en 
bönsal  inrättades  af  dess  medlemmar,  och 

som  ännu  finnes  qvar.  Bostäderna  upp- 
föras icke  sällan  med  mycken  prydlighet, 

isynnerhet  under  1840-  och  1850-talen; 
tvåvåningshusen  äro  talrika,  väggarne  i 

boningsrummen  oftast  tapetserade.  Hos 

de  burgnare  och  mest  beresta  gårdfari- 

handlarne  går  allting  till  pä  herrskaps- 
vis, såsom  ock  de  flesta  af  dem  tillika 

äro  borgare  i  Borås  eller  Ulricehamn. 
Deras  fruntimmer  äro  dock  alltid  klädda 

i  hufvudduk,  ehuru  drägten  för  öfrigt  är 
den  s.  k.  bättre  damens,  och  hustrun 
städse  benämnes  med  det  vackra  ordet: 

»kära  mc:».  Af  de  gamla  bostäderna, 

som  voro  s.  k.  ryggåsstugor,  utan  annan 

panelning  än  taket,  som  också  fört  hade 
fönster,  qvarstår  ännu  en  och  annan  med 
en  eller  två  kamrar,  hvaröfver  finnes  ett 

rum,  som  kallas  »nattstugan»,  hvarigenora 

byggningen  får  utseende  af  att  hafva 
torn;  troligen  härleder  sig  detta  bruk 
från  en  mycket  långt  förfluten  tid,  då 

husfolket,  fruktande  öfverrumpling,  till- 
bringade natten  i  den  högre  och  således 

tryggare  belägna  nattstugan,  hvarestänuu 

husets  dyrbaraste  egendom  af  kläder  för- 
varas. I  häradets  16  socknar  finnas  egent- 

ligen endast  10  folkskolar.  Sockenbi- 
bliothek  finnas  i  7  pastorat;  de  deraf  i 

saknad  äro  Wing  och  Hellstads.  Gästa- 
buden, såsom  bröUopp  och  begrafningar, 

göras  vanligen  stora  och  kostsamma; 
husförhörska låsen  ha  dcremot  flerstädes 

upphört.  Pä  kyrkbacken,  strax  utanför 

kyrkporten,  finnes  upplagd  en  stor  sten- 
häll på  4  kullerstenar  såsom  fötter,  h vil- 
ken ännu  i  slutet   på    1700-talet    begag- 



Ab 
AImi 

511 

nades;  det  var  nämligen  en  si;<J,  titt  bruden, 

L-lter  utkomsten  nr  kyrkan,  uppsteg  på 

densamma  och  qvarstod  der,  medan  hä- 
starne för  hemresan  rustades  i  ordning. 

En  sådan  hall  benämndes  »bruarthalla». 

Folkvisan  s^iies  nu  mer  vara  utdöd,  der- 

emot  är  sägnen  vid  fullt  lil'.  Några  röra 
sig  om  berget  Timmehall  och  Onshögen 
i  Warnums  socken,  om  fördolda  skatter  i 

Tomtaberg  och  Målberj  uti  Wings  socken. 

Vid  Döfve  by  har  fordomdags  varit  kyrka. 
De  flesta  forntida  minnesmärken,  såsom 

halfkorsgrafvar,  jättegrafvar,  kummel,  ätte- 
högar, domaresäten,  bautastenar  och  run- 
stenar, linnas  i  de  till  Wiskans  vattendrag 

närbelägnaste  nejderna.  Häradets  namn 
torde  väl  rättast  böra  sökas  i  dess  uatur- 
beskaöenliet,  enär  det  bestar  endast  af 

åsar  och  deriraellan  liggande  dalar;  likväl 

liar  någon  velat,  till  följd  af  att  det  stundom 
finnes  skrifvct  As  härad,  bärleda  detsamma 

från  As  —  gud,  alltså  Asarues  härad, 
der  Asadyrkan  öfvats.  Häradets  gamla 

sigill  är  ett  A,  med  omskrift:  »Ahs  He- 
rad  anno  1658»;  —  det  nya  har  i  sköl- 

den en  merkuriistaf,  en  hammare  och  ett 

betsraan  samt  är  förfärdigadt  1756,  ehuru 

det  äfven  har  årtalet  1628.  Tiugstället 

har  af  gammalt  varit  Hellstad;  på  1600- 
talet  synes  Wäby  blifvit  tingsplats.  Ahs 
härad  utgör  för  närvarande  ett  tingslag 
af  domsagan  Ahs  och  Gäsened  och  en 

del  al  fögderiet  Kulling,  Gäsened  och 
Ahs  samt  ensamt  ett  länsmansdistrikt. 

På  1600-talet  befinnas  Ahs  och  Wedens 

härader  haft  samma  domare,  men  skiljde 

med  1700-talet3  början,  då  Ahs  var  för- 
enadt  med  Gäsened  och  Kulling,  hvilket 
sistnämnda  i  en  sednare  tid  blifvit  af- 

skildt.  Fögderi-indelningen  har  ock  varit 

olika.  Intill  år  1649  utgjorde  Ahs,  Red- 
vägs,  Wedens  och  Bollebygds  härader  ett 
fögderi;  men  då  frångick  Bollebygds,  och 
Kinds  kom  i  stället,  hvilken  indelning 
fortfor  intill  år  1689,  då  Ahs  härad  med 

Gäsened  och  Kulling  blef  ett  fögderi.  — 
Märkligare  ställen  äro:  Sundsholm,  Säby, 

Warnum-  Ågården,  Hökeruin,  Fenneshinda, 

Sjögården,  Tissås,  Hoj,  Påarp  och  Ro- 
sendal, allt  större  gårdar. 

ths,  socknar,  se  As. 

hult,  by  i  Näfvelsjö  socken,  Östra 

härad  af  Jönköpings  län,  vid  pass  S^/^ 
mil  s.  s.  o.  från  Ekesjö;  6V8  ™tl  på  7 

hemmansnumnier  ill  sjelfständiga  hera- 
raansbruk  raed   185  inbyggare;  häraf  äro 

4%  skatte,  ̂ /^  mtl  frälse;  '/j  "itl  äran- 
slaget  till  Smålands  hussarregimentes  lö- 
ningsfond.  Här  finnas  liajulelsbod,  garf- 

veri,  oljeslageri,  3  (jvarnar  och  grynverk. 
Ahults  qvarn  såldes  1599  af  Söfren  Kijl 
till  grefve  Mauriiz  Sture  för  20  daler 

|)gr;^se   vidare  art.  Näfvelsjö. 
Ähus,  socken  uti  \Villands  härad  af 

Christianstads  län,  2  mil  s.  o.  från  staden 

Christianstad,  omkring  utloppet  af  Helgeä, 

som  utgör  gräns  i  söder  och  vester  mot 

Köpings  och  \YidtsköHe  socknar  af  Gärds 
härad;  i  öster  gränsar  socknen  till  Öster- 

sjön, i  norr  till  Riukaby  socken.  Arealen, 

14,001  tid  =  78,405  qv.-ref  (16,663  tid 
efter  Forsell)  fast  mark,  är  fördelad  på 

21V3  lutl,  deraf  18'/,,  ratl  skatte,  \\l 

kroDO,  Vs  säteri,  1^/4  frälse;  af  dessa 
höra  dock  3  mtl  hit  endast  i  kyrkligt 

hänseende,  men  i  borgerligt  till  Gärds 

härad;  dessutom  ujjptagas  0,o5i  qv.-mil  af 
vatten.  Socknen,  med  jemn  mark,  brist 

på  skog,  sandig,  dock  bördig  jordmån, 

der  råg  och  dernäst  korn  oeli  hafra  ut- 
göra hufvudsädet  (hela  utsädet  uppgafs 

1805  till  1,784  t:r),  beboddes  1805  af 

2,120  och  år  1865  af  öfver  2,400  in- 
byggare, deraf  c:a  540  på  de  3  mantalen, 

som  föras  till  Gärds  härad;  en  del  hör 

till  Christianstads  stads  jurisdiktion.  Be- 
väringsmanskapets antal  uppgår  till  86. 

All  fast  egendom  taxerades  år  1865  till 

1,183,000  rdr  rmt,  inbcräknadt  för  verk 

och  byggnader  inom  byn  Ähus  (se  nedan); 
bevilliiingsafgiften  för  egendom  var  429 
rdr  och  för  inkomst  283  rdr  rmt;  68 

åldrätter  finnas.  Bland  Linnes  anteck- 

ningar, gjorda  under  hans  skånska  resa 

på  1750-taIet  rörande  denna  ort,  må 
nämnas,  att  bland  den  här  i  myckenhet 

rådande  flygsanden  funnos  gröfre  flint- 
stenar, små  bernstensstycken,  beleraniter 

och  andra  små  petrifikater;  af  örter,  vä- 
xande på  flygsanden,  och  som  göra  dessa 

eljest  sä  torra  och  magra  till  goda  betes- 
marker för  fåren,  må  näranas  Pulsatilla 

reflexa,  som  af  Linné  blifvit  funnen  en- 
dast här  och  på  Oland.  I  torra  somrar 

angreps  säden  af  gräshoppor  i  stort  antal. 

Den  under  byn  anförda  nejlikeörten  be- 
nämnes Dianthus,  caulibus  iimfloris,  squa- 

mis  calycinis  ovatis ,  coroUis  multifidis, 

foliis  linearibus.  —  Kyrkan,  vid  55"  55' 
27,47"  latitud  och  3*»  45'  48.32"  longitud 
frän  Stockholms  observatoriura,  sannolikt 

till  sin   första  begynnelse  uppförd  i  12;te 
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seklet  af  Liibeckare,   raen  sedermera  för-   { 
äudrad    och    tillbyggd    vid    ganska  skilj-    1 
aktiga   tider,    är    en    af    vår    landsbygds    I 
värdigare    helgedomar    (se    vidare    under    i 
art.  Åhus    lastageplatsV  —  Socknen,  nu 
mer  lör  sig    ensam    ett    regalt  pastorat 
af    2:dra    klassen,    har   sedan    Carl    XLs 

tid   till  den   29  Sept.  1854  utgjort,   med 

Wiby  och   Rinkaby  till  annexer,    ett  pa- 
storat, ärftligt  inom  Könnowska  slägten, 

för  kyrkoherden  Gasten  Könnows  bevisade 
trohet  och  radighet  att  gömma  konungen, 
då  han  af  en  dansk  ströftrupp  eftersöktes 
i   prestgården.    En  rainnestafla  är  uppsatt 
öfver  denna   händelse  i  det  lilla  rummet, 

hvari     konungen    pä   detta  ovanliga  sätt 
räddades  frän    fångenskap,    och  som   nu 
kallas    Kongskammaren,    se    Brunii    resa 
1849,    sid.   689.     I   prestgården  dog  år 
1694    hos    dåv.    kyrkoherden    O.  Aulin, 
hans    svärfader,    den    genom  sin  lärdom 
och    gudsfruktan     utmärkte     biskopen    i 
Lund     Kristian    Papke,    efter    en    för  de 
efterlemnade     uppbygglig    dödsberedelse. 
I  socknen    finnes    äfveu    ett  bönehus,  4 

skolbyggnader,    planterings-,    lotsvakthus 
i  kronoparken    Espet    samt    tullvakthus. 

Barnundervisningen   bestrides  af  3  exami- 
nerade lärare    uti  4  fasta    skolor    om  3 

klasser    och    i    2     småskolor;    af  300  i 

skolåldern   befintliga  barn  erhålla  36  en- 
skildt    och    6    undervisning    i    hemmet. 
Till    skolväsendet,    i    hvars    kassa    råder 

stor  brist,  äro  anslagna  B'/.,  t:r  helgon- 
skyld.     Äldsta    historiska    minnet   torde 
vara  Olof  den  Heliges  här,  i  förening  med 
svenska   konungen   Anund   Jakob,   vunna 
seger   1027  öfver  danska  konungen  Knut 
den   Store  i  en  sjödrabbning    vid    Ahus, 
hvarefter    de    öfvervintrat    med   flottan  i 

Helgeå,    se    vidare  nedan.  —  Byar  äro: 

Ripa,  med    '/,p    mantal    annex-hemman; 
Homa,    med    ''g    railitise-    och    V4   mtl 
koraminister-boställe;     Yngsjö,    deraf   Vg 
frälse  säteri  sedan  år  1795,   men  betalar 

tionde  till  kyrkan;  Hernestad,  3]!,  sk.,  ̂ j 
mtl  uts  fr.deraf  J»f  1  —15  uppskattade  till 
1 11,500  rdr,  höra  till  Akesholms  gods  — 
samt^ ilAuÄ  (se  nedan),  —  Adr.:   Ahus. 

Ahus,  Aas,  Aos,  Åws,  by  med  hamn 
last- och  lotsplats  samt  tullstation  förstaden 
Christianstad,  uti  förutbeskrifna  socken, 

intager  platsen  omkring  kyrkan,  V5  roil 
ofvaiiom  Helgeåns  utlopp  i  hafvet,  på 
en  sandig,    dock    bördig  slättmark,   med 

af  »nejlikedoft    välluktande    fält».     Ahus 
anses  af  Saxo  Grammaticus  varit  i  medio 

af  12:te   seklet   blott    en    bondby;    med 
säkerhet  vet  man,    att,  då  konung  Sven 
Grathe  år   1149  ingick    förlikning    med 
den  myndige  erkebiskopen  Eskil  i  Lund, 
gaf  han   honom  bland  annat  äfven  Ahus 
i  förläning,    och  ända  till  reformationen 
talas    om    »kyrkans    undersåtare  i  Aus». 
Eskil  insåg  vigten  af  en   ort,    som  hade 
Östersjön  framför  och  Helgeån  bakom  sig, 
och    som    dessutom  i  åmynningen    egde 

en  ypperlig  hamn   (om  dess  ypperlighet 
se    likväl    längre    fram).     Derför  anlade 

han   här  ett  fast  slott,  försedt  med  graf- 
var,  vallar  och  torn;  och   från  denna  tid 
räknar   Ahus  åtminstone  sin  mer    kända 

tillvaro.    Befolkningen  ökades  af  utländ- 
ningar,    isynnerhet    af    Ijiibeckare,    som 
redan  då  hitlockades    af  den  goda  ham- 

nen för    idkande    af  handel,  —  och  så- 
lunda bildade  sig  här  snart  en  stad,  som 

hugnades  med  många  fri-  och  rättigheter. 
Af  Erik  Menved  förunnades  dess  invånare 

att  utan  intrång  af  de  kungliga  fogdarna 
fritt  få  berga  strandadt    gods,    och   kon. 

Waldemar    beviljade    dem    år   1327  tull- 
frihet öfver  hela  Danmark,  med  undantag 

af  —  Skanör.  På  privilegier,  skyddsbref 
och     dessas   ytterligare    bekräftelse    ledo 
de    ingen    brist.      Men    ofred    förstörde 
hvad    lugnet    gaf.     Först    finna    vi,    att 

Erik  Glipping  bemäktigat  sig  den   erke- 
biskopliga  staden.     Men  eggade  af  kler- 
kerna,    reste    sig    invånarne    och,    sedan 
konungen    vändt    ryggen    till,   stormade 
de  slottet    och    nedrefvo  det  i  grund  år 
1262.    Sednare  blef  det  dock  snart  åter 

uppbygdt.   Under  processen  mellan  Erik 
Meuved  och  den   jernhårde  Jens  Grand, 
beskyller    den    sednare    sin    kung  att  af 
Ähusboerna  hafva  utpressat  icke  mindre  äa 

»4,500  mark  och  mera  dertill»  —  något, 
som  i  förening    med    hvad    vi    veta  om 

befintligheten  af  flera  kyrkor,    ett  svart- 
brödrakloster   och    ett  helgeandshus  (se- 

dermera   förvandladt    till    en   sjukinrätt- 
ning,   omsider   flyttad    till  Christianstad) 

inom    stadens    murar,    bevisar,  att  både 

den   nu  —  och  till  sin  början  —  varande 
bondbyn,  då  för  tiden  i  sin  mannaålder 
—  om    vi    eljest    här    få    begagna    det 
ordet  —  icke  kunde  räknas  ringa  bland 
städer.     För  erkebiskoparne  tyckes  dock 
stundom    olyckan    varit    hemma  i  Ahus. 
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SS  tillfångatosrs  der  erkebiskop  Jakob  år 
1356   af  Erik  XII,     och     34    år  sednare 

nedföll    erkehiskoperi     Magnus    frcin   den 
8.   k.  smäcken   ä  slottstoin<;ts  vindbryj^pa 

och  slo{4  sig  ihjel.  Dä  (^arl  VIII  Knuts- 
son fdrhärjade  Skäne,   rjiddiule  sig  Aliiis 

genom  att  erlägga  en    dryg   brandskatt; 
men  år  1525  öfverleinnadcs  slottet  af  Pe- 

der Kniidsen  efter    en   kon    belägring  ät 

Seweriii   Norrbys  general,  ')Mo  Stigsson, 
och   brandskattades   15(>4   af  Claes  Chri- 

stersson  Horn,   kon.  Erik  XI  V':s  fältherre. 
Och   nu   var  dess  glansperiod  slut.  Sedan 

staden  jerate  slottet  och  länet  blifvit  in- 
dragen till  kronan    (donerades    1580  till 

Arild    Ugerup),    började    denna  handels- 
plats   att    förfalla,    folkmängden    aftog; 

för  300  gamla   daler    försiildes    1593  en 

öde  kyrka,  och  en  annan  nedbröts  1614. 
Vid    Christianstads    stads  anläggning  år 

1617.    hufvudsak  ligen    i    militäriskt    in- 
tresse,  mister  Ahus  sina  stadsprivilegier, 

dess   l)orgare  hänvisas  till  den  nyanlagda 
staden,   öfverfarten   vid   färjan   nedlägges, 

all   borgerlig  näring  förbjndci?  invänarne, 

och   de,   som    sakna    til!g;'iiigar  för  flytt- 
ning, sättas  för    landgille    biisom   bönder 

och     »gadehusmtend».     Nu    mer    återstå 
endast  af  den   fordna   lifliga  staden  några 

gator  och   gränder  i  byn,  två  fasta  grund- 
murar, som   utgjort  underbyggnad  för  ett 

porthvalf  vid  vägen  från  Widtsköfle  färja, 

samt  lemningar  efter  slolti-t  på  en  kulle 
inidt  emellan   Ijyn  och   inloppet  till  ham- 

nen,  och    som   synes    haft    en   god   belä- 

genhet för    dennas    samt  stadens  försva- 
rande (se  Skånes  konsthistoria  för  medel- 
tiden, sid.  364).     Tvenne  :;åiiger,  serlan 

Ahus  upphört  att  intaga  en   plats  bland 
städer,  möta  oss  ännu    2:ne  lilldragelsér 

härifrån,  upptecknade   pä   Iii.storiens  blad. 

Hvem   känner   icke    Carl  Xl-.s  äfventyr  i 
spiseln   i  Ahusr    Kringbväild   af  fiender, 
under  det  han  befinner  sig  i  prestgården 

i  byn,  klättrar    han,    på    uppmaning    af 

kyrkoherden   Casten  Rönnow,  upp  i  skor- 
stenspipan;  räddaren  skjutt;r  spjellet,  och 

kungen  står  gömd  för  den  spejande  skaran. 
Trött  vid  ett  fåfängt  letande,  slår  denna 

sig   ned   vid   prestens  förråder;    och   med 
sotadt    ansigte,  i  drängklärler    och    med 

en   korg  brännkol  pä  ryggen,  går  kungen 

snart   helt  obehindradt  igenom  de  fiendt- 
liga    vakterna    och    återkommer    oskadd 

till    sitt    högqvarter    i    Ljungby.     Ännu 

finnes   det    lilla    låga    prestgårdsrummet 

qva^  med    spiseln     och    en    marmortafla, 
som   förkunnar  den   förras    heder,     några 

porträtter,    föreställande    Carl   XI,    hans 
drottning   och   den    fintlige  kyrkoherden, 

de   begge  förstnämrifla    målade  af  Ehren- 
strahl;     äfven     konstfärdiga     träsniderier 
kring    fönstren    ådraga    sig  de  åtskilliga 

resandes  uppmärksamhet,  som  hvarje  som- 
mar   liitlockas    af   denna    historiska  till- 

dragelse till   byns    härigenom   i   visst  an- 
seende    komna    gästgifvaregård.      Andra 

gängen    Ahus    namnes  i   historien   är  år 
1 77 1 ,  vid  Gustaf  Illrsregimentsförändring, 

då  Christianstads  fästning    inneslöts   me- 
delst barkasser  härstädes.   Ahus  har  alltsii 

väl   förlorat  sin   storhet  och  sin  mannaål- 

ders glans;   men  hvem  vet,  om  det  ej  kän- 
ner sig   mer  tillfr'*ds  med   sin  ålderdoms 

ringhet.       En     fredlig    liten     lastageplats 

kan   vara   mycket  lyckligare  än   ett  inäg- 

tigt  erkebiskopssäte  med  oregerliga  myu- 
digheter  och    anfallslystna    motståndare; 
utpressningar    komma    ej^  mer    i    fråga; 

passionerna   lägga    sig.     Ahus  afundas  ej 
mer    Skanör,    Skanör    icke     mer    Ahus. 

Begge    hafva    nu     tullfrihet     öfver    hela 
landet,    dessutom     har     Ahus    ännu    det 

vördnadsbjudande  templet. som  står  främst 

bland  dess   märkvärdigheter.      Det    fram- 

står väl  ej   i  sin   ursprungliga   rundbågs- 
stil,   utan   utvisande  minnen  från  gotikens 
och   barockstilens  herravälde    samt  äfven 

af  profana  händer  i   vandalismens  tjenst: 
likväl    har    dock    södra    portalen    af   en 
händelse  förblifvit    alldeles  oskadad,   och 
dess    kolonner    med     attiska     baser    och 

bägarlika    kapitäler,    dess    hälkälade  list- 
verk och  allegoriska  framställningar  vittna 

om   forntida  konst  i   norden.    Kyrkan   är 

äfven    af   betydande  storlek;    det   aflång- 
fyrkantiga  skeppets  inre  längd  utgör  103 

fot,   bredd  i   vester  42%.   i   öster  39-/.,; 

det  likformiga    ciiorets  inre  längd   59 '/o 
fot.     Å  skeppets    hvarje    sida  ligger  ett 

vapenhus  och  å  chorets  norra  en  mindre 
sakristia;    vid    södra     vapenhusets    östra 

sida    ligger     ett     kapell.       Tornet    röjer 
en  sen  spetsbågsstil    med    kroppåstak  af 

ansenlig  höjd  och    dithörande   spira,  ut- 
förda i  barockstil.     De,   som   önska  när- 

mare kännedom  af  denna    byggnad,   hän- 

visas   till    prof,    Brunii    »Skånes    konsthi- 
storia».    Sedan   man   en   lång    tid   begag- 

nat 3    fots  djupgående    pråmar,    för  den 
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2  ä  3  niil  lauga  kommunikationen  mel- 

lan staden  och  hamnen  *)  vid  Helgeäus 
mynning,  som  nu  har  11  fots  djup  och 
god  ankarbotten  samt  bakar,  utvisande 
inloppen,  med  från  10  till  20  fots  vatten, 
har  från  året  1860,  genom  ett  engelskt 

bolag,  Helgeåu  från  Torsebro  till  Hor- 
nalund och  så  vidare  till  Ahus  blifvit 

invallad  för  bildandet  af  en  kanal  samt 

Nosaby — Hammarsjön  utpumpad.  Huf- 
vudvilkoren  voro,  att  bolaget  på  egen 
bekostnad  skulle  utföra  arbetet  mot  rät- 

tighet att  få  begagna  landvinningen,  be- 
räknad till  omkring  9,000  tid,  under  60 år. 

—  Ahus  by  innefattar  2^/.y  mtl  skatte,  '/jo 
krono  skolehemman,  V,  mtl  ryttmästare- 
och  '  ,  mtl  kyrkoh.  bost.,  202  (119  hus) 
tomter  och  utjordar,  allts.  tax.  till  480,000 
rdrrmt;  iubyggarnes  antal  uppgår  till  c:a 

•j  Komnjunikationeu  och  hamnen  beskrifves  är 
1658  af  riksrådet  Christer  Bonde  sålunda: 

Först  sträcker  sig  eu  sjö  frän  staden  ett  godt 
stycke  ät  svdvest  utföre  igenom  ett  sund,  och 
åter  en  annan  sjö,  hvarest  eu  stor  graf  är 
pjord  vid  pass  1,000  steg  lång,  dock  icke 
djupare  än  i  fot,  sedan  möter  elfven,  hvilken 
man  pä  somliga  orter  följer,  men  annorstädes 
äro  åter  grafvar  gjorda  utmed  forssarue,  der 
man  för  den  strida  strömmen  skull  blott  med 

möda  och  lifsfara  bringar  pråmarne  upp-  och 
utföre  intill  Ahus,  hvarest  elfven  icke  faller 
så  strid,  utan  rinner  sakta  ned  i  hafvet  på  6 

fots  djup;  men  såsom  stranden  är  blott  af  lös 

sand,  så  blåser  den  med  starkt  väder  i  ström- 
men, hvilken  sedan  satt  en  stor  bank  för 

ämynningen,  der  dä  ej  var  mer  än  4  fots 
vatten;  hamnen  utanföre  har  till  största  delen 

på  alla  sidor  temligt  skydd,  men  är  farlig  alt 
löpa  in  och  utur  för  åtskilliga  mänga  klippor, 

som  ligga  deromkring;  sä  är  icke  heller  stäl- 
let, som  skall  vara  hamnen,  mer  än  ungefär 

\2  fot  djup,  sä  alt  den  icke  kan  besökas  af  siora 

skepp.  Vid  samma  lid  förord nades^,  att  »lull- 
nären  skulle  sätta  sin  boning  vid  Ahus,  efter- 

som ett  odrägligt  onderslef  i  tullen  deriraellan 

och  staden  eljest  föröfvas  kan.»  Ortens  han- 
del och  näring  beskrefs  då  såsom  icke  heller 

varande  alt  förakta,  emedan  rundlomkring  på 
2å3  mils  omkrets  var  »ett  sä  sköut  och  fett 

land,  som  står  att  finna  i  Skåne»,  hvarföre  ock 
mänga  sköna  adelsgårdar  äro  der  belägna,  så 
äro  der  ock  herrliga  skogar  med  godt  virke; 
icke  heller  fauns  uågon  stad  med  undanlag  af 

Sölvesborg  närmare  än  7  å  8  mil.  —  Förun- 
derligt syntes  del  ock  bemälte  Christer  Bonde, 

att  konung  Christian  icke  gjort  grafven  genast 
frän  sjön  vid  Christianstad  vid  en  by.  Horn, 
till  .\hus,  bvilket  stycke  är  föga  mer  än  en 
liten  halfmil  och  beqvämt  land,  den  strida 
strömmen  hade  ock  lätteligen  medelst  en  sluss 
blifvit  reglerad.  Afven  föreslogs  då  Bokull  i 
Blekinge  Carlshamn)  för  dess  präktiga  hamn 
och  läge  till  stad. 

1,140,  deraf  780  på  lastageplatsen,  som 
har  andra  för  ett  samhälle  såsom  nödiga 
ansedda  inrättningar,  deribland  apothek, 

postkontor  och  marknadsplats;  hufvud- 
exporten   är  spannmål  och   bränvin. 

Äkarp,  socken  uti  Vestra  Göiuge 
härad  af  Christiaustads  län,  4V2  mil 
u.  v.  från  Christianstad,  omfattar  10,599 

tid  =  59,354  qvadratref  fast  mark  och 
0,015  qv.-mil  vatten,  fördelade  pä  19||^ 

mtl,  deraf  14|^  skatte,  IVjb  krono,  3'/:» 
frälse.  Socknen,  med  ojemu  och  berg- 

aktig mark,  sandblandad  svartmylla  till 
jordmån  och  hjelplig  skog,  beboddes  år 
1865  af  något  öfver  1,270  personer. 
Hela  fastighetsvärdet  var  472,700  rdr, 

deraf  8,700  rdr  för  12  såg-  och  3  mjöl- 
qvaruar.  Handel  idkas  af  2  personer. 
Akarp  utgör  med  annexet  Wittsjö,  till 

hvars  kyrka  räknas  ̂ ,i\  mil,  ett  regalt 
pastorat  af  3:dje  klassen  inom  Lunds 
stift,  med  46V24  förmedl.  mtl  och  en 

folkmängd  af  3,470  porsoner.  Barn- 
undervisningen bestrides  af  2  examine- 

rade lärare  uti  eu  fast  och  en  småskola 

för  omkring  136  barn;  dessutom  under- 
visas 25  enskildt  och  36  i  hemmet; 

planteringsland  finnes  af  870  qvadr.-fots 
ytvidd.  Här  märkas  några  ryktbara  bok- 

träd, de  s.  k.  Systra-bokarne,  om  hvilka 
går  i  orten  en  helgonsaga:  Tre  araå 

bröder,  som  fordomdags  bodde  i  när- 
heten, jerate  föräldrar  och  syskon,  blefvo 

spådda,  att  de  i  framtiden  skulle  komma 
att  döda  sina  trenne  systrar.  För  att 
förekomma  detta,  begåfvo  sig  bröderna 
i  främmande  land.  Men  när  de  började 

längta,  drogo  de  hem.  De  voro  nu 
fullvuxna  och  kände  i  hembygden  ingen. 
De  höUo  till  i  ett  stenrör,  som  ännu 

kallas  Röfvare-röret.  Det  hände  sig  en 
julmorgon,  att  deras  tre,  för  dem  okända, 
systrar  skulle  gå  till  ottesång  i  Akarps 

kyrka,  hvarvid  bröderna  grepo  de  oskyl- 
diga tärnorna,  vanärade  och  dödatle  dem. 

På  stället  uppväxte  dcrefter  tre  bokar, 

som  blefvo  kallade  Systra-bokarne.  — 
Gårdar:  Pr  estgård,  Vo  lutl,  och  Kloc- 
karebol,  Vjs  mtl,  uti  Bjernums  by,  der 
ock  skolhuset  samt  gästgifvaregård  äro 

belägna;  —  Möllarp  och  Mölleröd,  b  vart- 
dera af  '/^  mtl,  äro  militiae-heraman. 

Byar  äro  vidare:  Hesslebenja,  Hägnarp, 
Hemraeströ,  Ktdleröd,  Slättaröd,  Tollarp, 

Ramsberga  och  Äkarp  ra.  fl.  —  Af  enstaka 
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hemman  må  nämnas  Fasatorp,  '/g  ™tl  sk. 
—   Adress:  TIessleholm   eller   Wittsjö. 

Akarp,  amiex-socken  till  Mellan- 
Grefvie  pastorat,  belägen  uti  Oxie  härad 

af  MalmöhiH  län,  1 '/a  i"i'  s.  s.  o.  frän 
Malmö;  arealen  2.129  tid  =  11,922 

(|vadratref,  är  lördelad  pA  18'/,g  raant. 
(i  jordtbokeii),  deraf  dock  V.j  mtl  M  3 
i  Hötofta  by  i  kyrkligt  hänseende  föres 

till  Ingelstads  socken,  sa  att  hemman- 
talet enligt  1865  års  mantalslängd  är 

»•  /i6>  lieiai  1,5  5,,,,^  p{^,,  SKaiie,  03,,,y,„., 
krono  och  1  frälse.  Socknen,  med  jemn 

mark,  lermylla  till  jordmån,  brist  pä 
skog  och  torf,  beboddes  1839  af  555 
och  1865  af  något  öfver  800  inbyggare. 

All  fast  egendom  är  taxerad  till  803, 2oO 

rdr  rrat,  deraf  5,200  rdr  för  2  väder- 

qvarnar.  —  Kyrkan  ligger  ■*,«  niil  från 
moderkyrkan;  orgeln  är  skänkt  af  Arvid 

Nilsson  i  Tommarp.  l'arnundervisningen 
bestrides  af  3  examinerade  lärare  uti  2 

fasta  4-klassiga  skolor,  med  ett  skolhus 
uti  Vestra  Grefvie  by  och  ett  gemensamt 

för  byarna  Hötofta  och  Akarp;  skolbar- 
nens antal  är  100;  ett  planteringsland 

finnes  på  27  kapplands  ytvidd.  Största 

gården:  \-l  mtl  Vestra  Grefvie;  —  '/.^ 
mtl  Akarp,  fanjunkare-boställe;  1  mtl  i 
samma  by  är  ett  Lunds  dorakyrkohem- 
raan.  —  Adress:   Malmö. o 

Akarp,  by  i  Malmöhus  län  och  Bur- 
löfs  socken  af  Bara  härad,  0,8  mil  från 

Malmö  och  0,7  frun  Lund;  4'/4  mtl  skatte 
på  9  n:r  i  21  hemmansbruk,  hvaraf  flera 

välbebyggda  och  ett  med  tegelbruk;  270 

inb.;  här  är  jeruvägsstatiou  på  statens 
södra  stambana,  som  går  öfver  Höje  ä, 

hvilken  flyter  fram  i  en  djup  dalgång,  på  en 

jerijbro  af  3:ue  spann  om  100  fot,  upp- 
burna af  stenpelare;  skenorna  ligga  40 

fot  öfver  vanliga  vattenhöjden.  Byn  har 

bördig  åker  och  ängsmark,  men  är  skog- 
lös. Linné  anmärkte  här  under  sin 

skånska  resa  år  1749,  att  hampan  icke 

borde,  såsom  det  brukades,  sås  vid  går- 

darna, tillföljd  af  dess  starka  och  skad- 
liga lukt;  bland  örter  förekoramo  Viola 

tricolor  (fogletungor,  styfmorsblomman, 

hvars  blad  gifva  ett  ganska  verksamt  thé  j 

mot  luuUitslag  och  skrofler),  Vicia  cracca  j 

(fogelvicker,  en  god  foderväxt),  TTilaspi  '■ 
arvense,  Persicaria  amphibia  (pilört,  Sa-  ! 
gittaria  sagittifolia?),  chamomilla  vulgaris 

m.  fl.;  siiiapi  arvense  (åkerkål)  gjorde  alla   | 

hafreåkrarne  gula,  i  dem  växte  ock  ononis 

spiiibsa  allmän ;    arthemis  arvensis  i  råg- 
åkrarne,   vildt  växte  öfverallt  den  svarta 

senapen   echitim  och  cichoritun  vid  vägar- 

ne,  bellis  officinarnin  (perennis!')  öfverallt 
I    på    slätten;    kummin    såddes    i  gårdstäp- 

j    porna.  Nästan  hvarje  inhysesgumma  hade 
;    gäss,  som  trifvas    bättre  pä  slätten  än  i 
I    skogsbygden.     A    byns    es^or    märkes  en 
j    fornlemning,    den   s.   k.  Akarpa    ättehög 

I    med     öppning    på    norra  sidan   inuti   en 

I    kula,     2', 2    alnar    hög,   3   alnar  bred,   5 
i    alnar    lång,    gjord   af  5  stora  stenar  till 
väggar  och   2  stora    hällar    till    tak;  till 
venster  finnes  en   kammare,  4  alnar  lång, 

5  qvarter  bred,   l'/.^  al"   ̂ >ög. 

Akarp,  by  i  Malmöhus  län  och  Gis- 
löfs  socken  af  Skytt.'?  härad,  3  mil  scider 
från^Malmö;   se  frt.   Gislöf. 

Akarp,  by  i  Heslöfs  socken  af  On- 

sjö  härad  och  Malmöhus  län,  2'/j,  mil 

från  Lund,  ö'/^  mtl  sk.,  med  qvarn;  häraf 

äro  4^  J5  mtl  Lunds  domkyrko-hemman. 
Akarp,  by  i  Lyby  socken  af  Frosta 

härad  och  Malmöhus  län,  3  mil  o.  n.  o. 

frän  Lund;  1'/^  mtl  skatte,  ̂ '^  uts.  frälse, 
^4   mensal  till  Gärdstånga   prestgård. 

Akarp,  ett  frälsehemman  af  ̂ 'jg  mtl i  Fuiltofta  socken  af  Frosta  härad  och 

Malmöhus  län,  3',  o   mil  från  Lund. 
Akarp,  Stora  och  Lilla,  ett  och 

^,g  uts.  frälse  i  Konga  socken,  3  mil 

o.   n^^  o.  från   Landskrona. 

Akarp, ett  skattehemman  af -/.j  mtl  uti 
Sandby  socken  af  Torna  härad  och  Malmö- 

hus jän,   1'/^  mil   nordost  från   Lund. 

Akarp,  ett  frälse-säteri  af  'Vg  mtl 
uti  Vestra  Wrains  socken,  Gärds  härad 

af  Christianstads  län,  är  sedan  år  177u 

lagdt  i  sambruk  med  Maltesholm. 

Akatorp,  egendom  uti  Gudhems  soc- 
ken och  härad  af  Skaraborgs  län,  består 

af  1  '  ,j  mtl  skatte  Stora  och  Lilla  Aka- 
torp, med  underl.  1  Vi  mtl;  tax.  1865  till 

87,100  rdr;  se  under  socknens  art. 

Akedal,  egendom  uti  Hendene  soc- 
ken af  Skånings  härad  och  Skaraborgs 

län,  '/^  mil  från  Skara,  vid  ett  vatten- 
drag, som  utfaller  i  Kiuneviken,  består 

af  sammanlagda  frälse-säterierna  Kinne- 

vacl,  ',,,  mtl,  och  Björkerydja,  Vg  mtl, 
som  gemensamt  kallas  Akedal,  och  lä- 

genheten Haget  (det  hela  är  taxeradt 
till  26,500  rdr  rmt).  Åkedal  är  väl 

bebvgdt,  har  vacker   sjran-  och  furuskog 
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samt  uåg:ou  björk  och  al;  jordmånen  är 

sand.  —  I  slutet  pä  1600-talet  sk  ref  sig 
härtill  kapten  Aki  Soop,  som  äfveu  skref 
sig  till  lUnnuni  i  Tunhems  socken,  till 

Stenberga  i  Wånga,  Hästhalla  i  Skall- 
meja,  ocb  hvars  hustru,  Agneta  Maria 

Bonde,  dog  på  mannens  fädernegård  On- 
sjö  i  Wassända  socken.  I  början  på 
innevarande  århundrade  var  kousistorii- 

notarien  Lindskog  egaie;  af  honom  gjor- 
des flera  tids  uppodlingar,  vägar  rätades 

samt  fruktträd  planterades.  Nuvarande 

egare  är   hr  Joh.   Linder. 
Akeista.  egendom  i  Lunda  socken 

at  Jönåkers  härad  och  Nyköpings  län, 

belägen  nära  Wirån,  l'/.,  mil  frän  Ny- 
köping, består  af  1  ratl  skatte  Akeista, 

med  underlydande  1 '/^  mtl  frälse  och  2 
utjordar;  det  hela  taxeradt  till  75,000 

rdr  rmt;  egare  brukspatron  C.  H.  Ek- 
strands arfvingar.  Akeista  reducerades 

af  Carl  XI,  men  återlöstes  sedermera 

från  kronan;  är  åsätt  en  ordinarie  ränta 
af  21  rdr  36  sk.  kronovärdi  och  iudelt 

till  s^oldatroten  M   108. 
Akelången,  sjö  pä  Dal;  se  under 

art.   \Veneru. 

Akemossen,  allmänning  uti  Borg  och 
Löths  socknar  af  Memmings  härad  och 

Linköpings  län,  med  en  areal  af  cirka 
8,000  tid;  är  ställd  sedan  1834  under 
allmän  vård;  afkastniugen  för  är  1844 

— 45  uppgifves  till  38,690  kub. fot  virke. 
Akemåla,  ett  mtl  skatte  i  Pelarne 

socken  af  Kalmar  län,  nära  1  mil  söder 

från  Wimraerby,  '■^i'^  mil  s.  o.  från  kyr- kan;  se  art.  Pelarne  socken. 

Åker,  härad  af  Nyköpings  län,  uti 
norra  delen  af  Södermanland,  mellan 

städerna  Mariefred  och  Strenguäs,  be- 
gränsadt  i  norr  af  Mälaren,  der  Fogdö, 
Helgarö  och  Wansö  socknar  bilda  en 

betydlig  halfö,  skild  från  fastlandet  en- 
dast af  det  numera  till  större  delen  torra 

Eldsundet  och  pä  de  tre  öfriga  sidorna 

omgifveu  af  Söder-,  Gran-  och  Norrljär- 

darna,  på  andra  sidan  om  hvilken  sist- 
nämnda Tosterön  ligger,  som  älven  räk- 

nas hit;  i  öster  gränsar  häradet  till 

Selebo,  i  söder  till  Daga  och  Willättinge, 

i  vester  till  (Jster-Kekarr.es  härad.  — 

Arealen  utgöres  af  3,i;(;2  qvadratmil  last 
land  eller  84,749  tid  (Forsell  uppgat 

hela  arealen  till  86,833  tldj  och  0,l'i;2 

qv.-mil    insjöar;    år    1860    uppgafs  den 

odlade  jorden  till  6,656  tid  och  den 

naturliga  ängen  till  6,155  tid.  Till  hä- 
radet höra  följande  socknar:  Åker  (med 

Ärja,  utom  1%  mtl  till  Selebo),  i^ä»«a, 
[Vaiisö,  Härad,  Fogdö,  Helgarö  samt 

ungefär  -/^  af  Strenguäs  landsförsamling, 
med  233^  s  mtl  och  6,480  inbyggare. 
(I  mantalslängden  föres  hela  Strenguäs 

socken  med  36",  g  mtl  hit,  då  hemman- 
talet blir  246 '/g,  med  7,690  inbyggare). 

—  Landet  iir  särdeles  omvexlaude  med 

slätter,  dalar,  låga  åsar,  be  växla  med 

skog,  inåt  hindot.  men  mer  branta  berg 

vid  Mälarstränderna,  rätt  ofta  lågt  be- 

lägna ängar,  hvilka  synbarligen  äro  igen- 
vallad sjöbotten  och  der  pä  många  stäl- 

len förr  varit  farleder.  Jordmånen  är 

mest  god  och  bördig  lera;  skogsbygderna 

s.  k.  lättjord  eller  oblandad  mojord. 
Utom  de  spridda  smärre  skogsparkerna, 

utbreder  sig  i  söder  den  betydliga  Åkers 
härads  allmänning,  hvilken  dock  numera 

till  största  delen  är  upplåten  såsom  re- 
kognitionsskog  åt  Åkers  styckebruk,  så 

att  virkesbehofvet  ofta  måste  fyllas  ge- 
nom köp  från  annat  håll.  På  vestra 

gränsen  mot  Rekarne  stöter  härintill  en 

skogbeväxt  bergås,  som  dock  mot  norr 

utplattar  sig  till  en  obetydlig  sandås. 

Enda  vattendraget  af  betydenhet  är  Akers- 
ån,  som  inkommer  från  sjön  Eklången 

på  vestra  gränsen,  under  sitt  lopp  österut 

genom  häradet  bildar  en  rad  små  lång- 
sträckta sjöar  och  sedermera  utfaller  i 

(jiripsholmsvikeu  inom  Selebo  härad.  Den 

upptager  från  norr  ett  tillopp  från  Län- 
nasjön  och  från  söder  ett  annat  från 
Marviken.  —  Ett  helt  mtl  var  1864  i 
medeltal  taxeradt  till  22,050  rdr  rmt. 

Häradet  hör  till  Lifgediugets  dorasaga, 

med  tingsställe  i  Strenguäs  stad,  Åkers 
och  Daga  härader,  det  s.  k.  Lifgedinget, 

utgjorde  Gripsholms  län.  Åkers  och  Se- 
lebo härader  utgöra  ett  Hushållnings- 

Gille,  hvariiiom  är  1855  inrättades  en 

förlikningsdomstol.  På  fornminnen  är 
häradet  rikt,  14  runstenar  äro  upptagna 

i  Liljegrens  lun-urkunder  M  955 — 968, 
och  häradsallmänningen,  en  vidsträckt, 

mörk  skog,  med  fagra  insjöar,  har  många 
sånger  och  sagor. 

Åker,  Daga  och  Selebo,  4:de  fög- 
deriet  af  Nyköpings  län,  utgöres  af 

nämnda  tre  härader,  tillsammans  omfat- 
tande en   areal  af  10,oi«  qvadr.mil  land, 
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fördelade  på  683tVt  mtl  (704|i?  mtl 
efter  Halir),  bvaraf  .56l,||  kr.,  .357  ;;;.;  sk. 
och  269Vf,  fr.  Inby3:f?ariie8  antal  var  vid 
180.5^  års   slut  c:a  21,940  personer. 

Akers  kanal,  i  Roslafjen,  mellan 
Trälhafvet  onli  Garusviken, skiljande  Åkers 

och  Danderyds  skeppshif;-,  fullhordades 
182.''\  i  det  Äkersån  jjfcnoni  inuddrinj; 
pjordes  farbar  till  G  fots  djup,  mellan 

Prestfjärden  af  (iariisviken  och  Tuiia- 
fjärden,  ungefär  '/.,  mil  långt;  längst 
upp  anbragtes  en  svängbro  å  landsvägen, 
sydligare  anlades  en  sluss  med  4  fots 
sänkning,  sprängd  i  berget,  till  24  fots 
bredd,  samt  en  afledningsgraf  för  öfver- 
flödig  vattentillgäng  (hela  kostnaden  steg 
till  62,737  rdr).  Kanalen  är  sedan  d. 

1  April  1861  af  Kongl.  Maj:t,  till  följd 
af  Rikets  Ständers  önskan,  öfverlåten  till 
ett  i  orten  bildadt  bolag;  den  befares 
mest  af  ångfartyg,  som  göra  dagliga 
resor  till  och  frän  hufvudstaden.  Fordom 

var  här  eu  gammal  bätled,  som  varit 
befaren  långt  upp  i  laiulet,  möjligen  till 
Attundalands  tingsställe.  Flera  gauger 
under  medeltiden  väcktes  förslag  om  dess 

upprensning. 

Åker,  skeppslag  af  Stockholms  län, 
norr  om  Waxholm,  begränsadt  i  sydvest 

af  Danderyds  samt  Trälhafvet,  Grundviks- 
fjärden  och  andra  delar  af  Saltsjön,  i  nord- 
vest  af  Långhuiidra  och  Sjuhundra  hära- 

der, i  norr  och  nordost  af  Frötuna  skepps- 
lag, i  öster  af  Östersjön;  omfattar,  utom 

en  mängd  öar  och  skär,  med  eu  strand- 
längd af  3  rail,  och  1  till  halfaunan  mils 

bredd  inåt  landet,  en  areal  af  57,880  tid 
fast  mark,  som  är  temligeu  bergliindig  och 
l)ackig,  isynnerhet  norrut,  klippig  vid 
hafvet,  skogig  i  det  inre,  derimellan  mera 
jemn  och  odlad,  sönderdelad  af  många 
och  sjörika  vattendrag,  som  derjemte 

upptaga  0,161»  qvadratmil.  ")  Den  odlade 
jorden  uppgifves  till  5,156  tid,  och  na- 

turliga ängen  till  4,850  tid.  Hemman- 
talet är  1 51  •'g  mtl,  fördelade  mellan 

socknarne  Riala,  Kulla  och  Öster-Äker, 

samt  norra  delen  af  Ljusterön,  innefat- 
tande deraf  16'/^  mtl  pä  5,670  tid. 

Folkmängden^  uppgick  1865  till  4,150 
personer.  —  Akers  skeppslag  har  vinter- 
och  sommartingen  vid  Wira  bruk,  höste- 
tingeu  vid  L:a  Säby    (förut    vid  Akers- 

*)  Forsell  nppgaf    arealen    till    48,183    lid,  deri 
Norra  Ljusterö  socken  icke  var  inbcräknad. 

VII. 

bere),  och  utgör  med  Frötuna  och  Wermdö 
skeppslag  länets  5:te  fögderi,  hörande  till 
Stockholms  Norra  domsaga.  Fögderiet 
innefattar  238,394  tunul.,  fördelade  pä 

57I-V4  mtl  och  uel)0(!da  af  17,150  inbyg- 
gare: bevillningsafgiften  uppgår  till  nå- 

got öfver  10,500  rdr;  eit  helt  mtl  är 
öfverhufvud  taxerudl  till  20,000  rdr  rmt. 

—  Af  fornminnen  finnas  runstenar,  deraf 

trenne,  M  635 — 37  iiro  upptagna  i  Lil- 
jegrens run-urkunder.  —  Märkliga  går- 

dar äro:  Dy f vik,  Maryrethelund,  Mälby, 

Näs,  Smedby,  Tuna,  Vester-Laijnö,  Ostaiiå 
samt   Wira  bruk. 

o 

Åker.  Socken  och,  med  Käfsjö,  pa- 
storat af  3:dje  klassen,  i  Östbo  härad 

af  Jönköpings  län.  Socknen  begränsas 
i  vester  och  norr  af  Mo  härad,  i  n.  o. 

och  öster  af  Byarum,  Tofteryd  och  Hags- 
huU.,  i  söder  af  Wernamo  och  Käfsjö, 
med  största  längden  i  n.  v.  och  s.  o. 
Nordöstra  delen  är  i  allmänhet  af  sämre 

beskaffenhet,  belägen  i  mera  steril  trakt 

omkring  Storåns  tvä  hufvudgrenar,  Öster- 
eller  Elgaboån  samt  Westerån,  hvilka 

förenas  i  en  liten  sjö  på  sydvestra  grän- 
sen, vid  hvars  strand  kyrkan  är  belägen. 

Deremot  är  den  sydöstra  delen  af  sock- 
nen, som  sträcker  sig  till  Lagaån,  af 

vida  bättre  natur,  ehuru  åtskilliga  raoss- 
trakter  här  träflfas.  Oaktadt  de  många 
raossarne  finnes  ännu  temligen  mycket 

skog,  dock  illa  medtagen.  —  Kyrkan, 
med  ett  astronomiskt  bestämdt  läge  mel- 

lan 57"  22'  47,47"  lat.  och  4"  3'  33,{k»" 
long.,  5  rail  från  Jönköping,  9^/^  mil 
från  Wexiö,  nybyggdes  1845.  Nära  vid 

kyrkan  skall,  enligt  Liljegren,  stå  ett  run- 
kors,  med  en  inskrift,  derat  dock  numer 

endast  några  runor  äro  läsbara.  —  Sock- 
nens hemmantal  är  29'/.i,  hvaraf  18sk., 

4'/j,  kr.,  6"/8  fr.,  med  ett  tax. -värde  år 
1865  af  573,600  rdr.  Inbyggarnes  an- 

tal som  uppgick  1805  till 'l,  193,  hade 1864  ökats  till  1,856  personer.  Barn- 
undervisningen bestrides  i  1  flyttande 

skola  och  2  småskolor.  Sockenbibliothek 

finnes.  Roteringen  utgör  5  man  af  Små- 
lands grenadierer  och  1,3  man  af  Jönkö- 
pings regimente.  —  Bland  verk  och  lä- 

genheter, tax.  till  66,200  rdr,  må  nämnas- 
Elijhamiitavs  jt;ri;bruk  och  Lomsjö  mas- 

ugn, på  sina  ställen  beskrifna,  Rydsfors 
hammarsmedja;  —  Elgebo  herregård, 
—  Steuhestra,    V 4    skatte-hemman    med 

66 
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pappersbruk;  . —  Häradsköp,  1  skatte, 
en  mindre,  väl  bebyjjgd  herreo;ård ;  — 
Åker,  1*4  mtl,  pastors-;  Föreberg,  Södra, 
'4  ratl,  komministers-;  Förebery,  Norra, 

•/o  mtl,  Nessja,  ''4  mtl.  Hult,  1  ratl, 
Hylteryd,  ',4  mtl,  Storrike,  ̂ /^  mtl,  Åla- 
ryd,  V4  nitl,  militite- boställen.  —  Byar: 
Nässja,  Galtås,  Ljungberg  och  Alaryd, 
alla  med  qvarnar,  sistn.  äfven  med  såg. 
—  Bland  de  fornminnen,  här  finnas,  må 
endast  nämnas  det  norr  om  kyrkan  vid 
torpet  Korsbro  stående  stenkors  med 
runor  (Liljegrens  run-urkunder  ^  1,612), 
ett  egendomligt  minnesmärke,  som,  utom 

på  ett  par  ställen  i  Skandinavien,  blott 
lärer  träffas  i  Storbritannien.  —  Adr.: 
Skillingaryd. 

Åker,  socken  uti  Åkers  härad  af 

Nyköpings  län,  jemte  den,  sedan  1845, 
dermed  förenade  Arja  f.  d.  socken  af 

Selebo  liärad.  begränsas  i  norr  af  Streng- 
näs  landsförsamling,  i  öster  af  Thore- 
sunds  och  Kärubo  socknar,  i  söder  af 

Daga  härad,  vester  af  Länua  socken, 

och  omfattar  till  arealen  '/a  af  hela  hä- 
radet, 22,532  tid  fast  mark  och  0,o84 

qvadratmil  vatten  (hela  arealen  uppgif- 
ves  af  C.  Forsel  till  27,124  tid),  för- 

delade på  .48}^'  mil,  af  hvilka  11 '/,6 
räknas  till  Arja,  som  dessutom  innefattar 
1%  mantal,  räknade  till  Selebo  härad. 
Hela  taxeringsvärdet  är  1,361,700  rdr. 
Inbyggarnes  antal  utgjorde  är  1805: 
1,565,^  år  1865:  2,147,  hvaraf  1,790 
inom  Åker.  Socknen,  med  30  fots  höjd 

öfver  hafvet,  är  till  södra  delen  en  hög- 
ländt  skogstrakt,  den  s.  k.  Åkers  härads- 
allmänning.  Norr  om  densamma  flyter 

Åkersån  i  östlig  rigtning  genom  en  dal- 
gång, der  den  ofta  utvidgar  sig  till 

smärre  sjöar.  Från  allmänningen  i  söder 
upptager  ån  den  långsträckta  Marvikens 
vatten,  från  norr  infaller  Bergaån,  Län- 
nasjöns  aflopp.  Rådande  jordmån  är  i  norr 

och  sydost  lera.  för  öfrigt  sand  uch  mo- 
jord.  Bergsbruket  är  i  följd  af  det  här 
belägna  styckeliruket  en  hufvudnäring  i 

förening  med  skogsafverkning;  vid  herre- 
gårdarne  är  jordbruket  derjemte  bragt 

till  hög  fulländniiig.  —  Socknen  (på 
isootalet  Åker),  utgör  med  Länna,  allt- 

sedan 1651,  då  dot  anslogs  till  prftbende 
åt  biskopen  i  Strengnäs,  drottningens 
fordna  lärare,  Johannes  Mathise,  ett  bi- 

skopens prsebende-pastorat  af  2:a  klassen, 

hörande  till  domprosteriet  af  Strengnäs 

stift,  med  75*/ig  mtl,  bebodda  af  3,275 

personer.  Kyrkan,  belägen  nära  ån,  '^j^ 
mil  från  Mariefred,  1'4  mil  från  Streng- 

näs, är  en  gammal  byggnad  med  en  rad 
pelare.  Hon  har  messhake  af  silfver, 

altarkläde  och  raess-skjorta  af  fint  wahren- 
dorfferlärft.  På  kyrkogården  är  biskop 
Jesper  Benzelius  begrafven.  Arja  har 
ej  haft  egen  kyrka  sedan  1600-talet. 
Här  finnas  skolhus,  sockenmagasin,  fattig- 
och  enkhus;  materialbod,  krutmagasin 
och  proberingshus.  Uti  2  fasta  skolor 
och  1  småskola  undervisa  2  examinerade, 
1  oexaminarad  lärare;  dessutom  finnes 
en  enskild  skola;  skolbarnens  antal  är 
270;  tre  skolhus  finnas;  af  donation  har 
skolan  en  årlig  inkomst  af  90  rdr  rmt. 
Ifrån  denna  socken  är  adliga  ätten  Aker- 
hjelm  utgången;  i  prestgården  föddes 
nemligen  stamfadern,  sedermera  stats- 

sekreteraren Samuel  Agriconius,  1639, 

under  det  att  fadern,  Magnus  Jonae  Agri- 
cononius  var  kyrkoherde  här,  der  äfven- 
ledes  han  var  född  af  bondföräldrar  i 

Skäggesta  by.  Han  hade  äfven  en  dot- 
ter, Anna  Agriconia,  född  1642,  namn- 

kunnig på  sin  tid  för  sina  kunskaper  i 
latin,  grekiska,  de  lefvande  språken  och 
historien;  blef  först  hofjungfru  hos  M. 
de  la  Gardies  gemål,  Maria  Euphrosyne, 
Carl  X:s  syster,  och  1682  hos  grefvinnan 
Königsraark,  hvilken  hon  följde  på  dess 
resor  till  Venedig,  Grekland  och  Morea, 

dog  1691  i  Stade  i  Tyskland.—  Forn- 
minnena utgöras  af  grafhögar  och  run- 

stenar, deraf  en  i  kyrkan  vid  altaret, 
med  inskriften:  .  .  .  u  ristu:  Still : 

tl)iu&ii  -f  aftir  -f  tl)urluöl  +  fautl)ur: 

sin:  "öutt)  l)ialbi:  sol:  l)ans.  —  Egen- domar äro:  Åkers  styckebruk,  med  en 

egendom  inom  socknen  af  2'/4  frälse- 
säteri Berga,  1  V',,  frälse  och  l6Vie 

skatte,  deraf  Lundby,  1  mtl  skatte,  Ribi, 

3  mtl  skatte,  deraf  har  1  mtl  varit  sä- 
teri och  på  1600-talet  haft  egare  af 

slägterna  Sviuhufvud  och  Westphal,  Spån- 
ga, 3  mtl,  Sörby,  2  mtl,  Walla,  1  mtl, 

Ekeby,  1  ratl,  Forssa,  1  mtl,  Galltorp, 

V4    mtl.    Grytetorp,     ̂ /^,    Hesseiby,   ̂ /^, 
Skeppmora,   ̂ ;^,  Skämby, 

Solberga 

l^/g.  allt  skatte,  Bergqvarn  med  Stora 
och  Lilla  Datorp,  l'/g  frälse,  Täby,  1 
skatte,  '/.^  frälse  samt  76  torp,  uppta- 

gande hälften  af  uppgifna  tax. -värde;  — 
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Råcksta  med  Åkers  krutbruk,  —  Ökna, 

—  på  sina  stallen  beskrifna.  —  Kristine- 

torp,  y^  skatte,  och  Marietorp,  'A  skatte, 
med  ångbränneri,  q  värn  och  såg;  — 
Hjelmsäter,  '/o  frälse,  med  qvarn  om  3 
par  stenar  och  enbladig  såg.  —  Tuna, 
pastorsboställe,  ej  satt  i  mantal,  men 

möts /ärande  IV2  ™tl;  —  Broby,  Vo 
mtl,  Carlstorp,  'Z,  mtl,  äro  militiae-. 
Norrby,  1'/.,  ""'''>  "ch  Quarnberga,  Vg 
mtl,  häradshöfdings-  och  Walsberg,  % 
mtl,  länsmans-boställen.  Gårdarne  i  Arje 

socken  upptagas  under  detta  ord.  — 
Adress:  Mariefred. 

Åkers  krutbruk,  se   Råcksta. 
Äkers  styckebruk  i  Åkers  socken  och 

härad  af  Nyköpings  län,  3V4  mil  s.  v. 
från  Strengnäs,  1  mil  från  Mariefred,  är 
anlagdt  på  torpet  Sågartorps  egqr  under 
skattehemmanet  Lundby,  vid  Akersån. 
Det  består  af  masugn  med  2  pipor,  1 
knipphammare,  reverberugn,  blåsraaskin 
med  dubbelverkande  cylindrar,  stjelpugn, 

kupolugn,  mekanisk  verkstad,  hammar- 
smedja, änghammare  samt  en  mängd 

andra  verk  och  inrättningar,  inrymda  i 
ansenliga  byggnader,  till  största  delen 
af  sten;  flera  bestå  af  formadt  jernslagg, 
hvilket  material  dock  medför  2:ne  olä- 

genheter, neraligen  att  mindre  säkert 

förena  sig  med  murbruket  och  att  för- 
orsaka fukt.  Sjelfva  hufvudbyggnaden,  af 

sten,  är  ganska  vacker;  dertill  hörer  en 
med  stor  kostnad  anlagd  trädgård  samt 

vacker  park,  sträckande  sig  öfver  en  an- 
senlig höjd  med  utsigt  öfver  en  bör- 

dig dalsänkuing  och  upptagande  65% 
tunnland.  Brukets  tillverkning  består 

af  tackjernshamrar  af  alla  kalibrer,  pro- 
jektiler, ängmaskiner,  valsar  för  stål-  och 

jernvalsning  samt  allt  slags  gjutgods. 
Bland  fabrikater,  som  utgått  härifrån, 
må  nämnas  bombkanoner  från  20  till 

35  skU,  hvilka  vid  sprängniugsförsöken 
erhållit  företrädet  vid  jemförelse  mellan 
franska,  finspongska  och  engelska;  ett 

slags  enkelplogar,  tilltagna  i  de  dimen- 
sioner, att  de  kunde  arbeta  i  nyss  af- 

röjd  jord,  der  trädrötterna  eljest  lägga 
hinder  i  vägen  för  odlingen,  och  hvilka 
utförts  till  Goda  Hoppsudden.  Vid  1866 
års  industriutställning  i  Stockholm  hade 
man  bland  andra  saker  härifrån  tillfälle 

att  taga  i  betraktande  en  ofantlig  massiv 

kula    för    en     15-tum8    kanon,    vägande 

470  ff.,  en  i  coquille  gjuten  finsvarfvad 
slät\als  af  l8Vj  tums  diameter,  som 
tillvann  sig  kännares  särskilda  beundran, 
plogar  m.  m.,  såsom  prof  pä  hvad  detta 
bruk  kan  åstadkomma  såväl  af  förstö- 

relseverktyg som  för  fredliga  ändamål. 
Tillverkningen  vid  detta  och  Län  na  bruk 
har  i  medeltal  åren  1861 — 63  utgjorts 
af  6,709  ctr  tackjern  och  11,355  ctr 

gjutgods;  ensamt  vid  Åker  år  1861: 
5,021  ctr,  1864:  3,645  ctr,  och  465  ctr 

stångjern;  malmen  erhålles  mestadels  från 
egna  grufvor  och  grufdelar,  såsom  Skott- 
vång,  Elgsjö,  Utö,  Herrängs  och  Förola. 
Kol  fås  dels  från  underlydande  hemmans- 

skog, dels  från  häradets  allmänning,  som 

upplåts  ät  bruket  1802.  Den  vatten- 
massa, som  användes  till  dessa  ansenliga 

verk  är  dock  jemförelsevis  ringa,  men 
så  mycket  bättre  begagnad.  Då  man 
först  ankommer  till  bruket,  och  vet  att 

der  är  masugn,  kanongjuteri  och  flera 
andra  verk,  som  drilvas  med  vatten, 
faller  man  i  en  slags  undran  på  hvad 
sätt  detta  tillgår,  ty  man  ser  blott  en 
liten  smal  kanal,  hvars  vattenmassa  synes 
otillräcklig  för  så  stora  verk.  Sjelfva 
fallet  ligger  cacheradt  vid  vestra  ändan 
af  bruket.  Bortom  detsamma  ligga  Mör- 
saren,  Långsjön,  Mörtsjön  och  Göksjön, 
som  gifva  sitt  vatten  åt  bruket.  Dessa 
sjöar  hafva  förr  varit  vattenrikare,  men 
i  sednare  tider  blifvit  mycket  uttappade. 
Man  har  derföre  för  flera  år  tillbaka 

måst  spränga  sig  kanal  för  att  förena 
de  sednare.  Sedan  1835  har  med  myc- 

ken kostnad  en  graf  blifvit  upptagen  till 

Malsjön  och  vidare  till  Holmsjön  af  un- 
gefär 2,000  alnars  längd,  hvaraf  V4:del 

berg,  genom  hvilket  man  med  raycken 
kostnad  måst  spränga  sig  3  ä  4  alnar 
djupt.  Från  kanalens  botten  går  en 
underjordisk  rörgång,  som  leder  vattnet 
till  en  reservoir  inuti  mekaniska  verksta- 

den, så  att  man  allsicke  kan  förstå  hvar- 
ifrån  vattnet  kommer,  som  drifver  ver- 

ket, förrän  man  blifver  underrättad  om 
förhållandet.  Det  är  märkvärdigt  att  se 
det  sinnrika  i  konsten  att  med  så  liten 

tillgång  af  vatten  åstadkomma  så  stora 
och  mångfaldiga  kraftyttringar.  På  egorna 
finnes  utom  sjelfva  bruket,  en  kalkugn 

samt  qvarn. 
Bruket  anlades    af   Gillis   De  Besche 

i   början  på   1600-taIet  för  kronans    räk- 
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nins:,  men    såldes   redan  år  1640  jemte 
Skeppsta  bruk   och   Krämpa  till   Hans  v. 
Föhrden    och    Henrik    Lohe    för    4,325 
daler    silfverraynt.     Ar    1654    erhöll  det 
privileijium  på  stycksijutuing.  Efter  Lohe 
ärfdes  bruket  af  haus  mås:,  revisionssekr. 

J.    Wattrang    (af    honom    tinnes    en    be- 
skrifning  på  latin  öfver  Lappland),  hvars 
arfvingar  innehade  det  till   1752,  dådet 
såldes  till   borgmästaren  Kjerrman.  Hans 
mag,  general  Duvall.    sålde  det  äter  till 
koraraersrådet  J.  D.  Wahrendorff.  I  denne 

förraögne    och    verksamme    mans    hand 

undergick  Åker   en   ny  skapelse.      Egen- 
domen   utvidgades   genom    inköp  af  nä- 

stan   alla    skogshemman,  som   då  kunde 
ålkommas.      Här    uppfördes    masugn    af 
huggen  sten   med   2:ne    pipor,    flera  nya 

verkstäder  inrättades,    corps  de  logis  re- 
parerades   och    förbättrades,    en    mängd 

vackra  hus,  både  af  en  och  två  våningar 

uppbygi^des,    den   vidsträckta    och  smak- 
fulla parken   med    trädgårdarne  anlades. 

Också    bragtes     egendomen    till    ganska 

betydlig    afkastniug.      A.lla    dessa  inrätt- 
ningar  bevisa  den   bortgångnes  oratanka 

och    verksamhet,    men    hvad    som  gifver 

deråt  ett  ännu  högre  värde,  är  den  ord- 
ning   med    hvilken    arbetet  bedrefs,  den 

redbarhet,    hvarmed    förtjensten    ersattes 
och   äfven   belöntes,    det  understöd,  som 
lemnades  de  ålderstegna,  som  der  offrat 
sin    ungdomskraft.     I   hvilken  koja  man 

frågar  något   om    honom    och   hans  för- 
hållande, ljuder  ett  okonstladt  beröm  om 

hans    välgörenhet   och    rättskaffenhet.     I 

parken  är  rest  åt   honom   1798  en  min- 
nesvård,   der    man    läser  följande  skrift: 

»På  denna  kulle,  den  kommersrådet  J.  D. 

Wahrendorff,  efter  vandrandet  kring  nyt- 
tiga och  förskönade  fält,  sjelf  utvalt  till 

hviloställe,    uppreste    en    öm    maka    och 
tillgifna  barn  i  hans  frånvaro  detta  tempel 
åt  en  huld  man    och   far,   på   det  hans 

vördade  ålderdom,   omgifven   af  vänska- 
pen och   behagen,    skulle  i  denna  skugga 

med  mera   beqvämlighet   öfverse  smakens 
och     oålgörandets    fullkomnade     arbete.» 
Denne   Wahrendorff    kom    trån  Mecklen- 

burg   till    Stockholm   på   1700-talet  som 
en   fattig  yngling  och  förvärfvade  genom 
sin  flit  en  ganska  betydlig  förmögenhet, 
så  att  han   vid  sin    död     1803    lemnade 

till    sin    son,     bergsrådet  A.   v.   Wahren- 
dorff,  Åkers  styckebruk   med   Länna  och 

Skeppsta  jernbrnk  i  Södermanland,   Aspa 
bruk  i  Nerike,  Siljansfors  i  Dalarne,  för- 

utom en  mängd    större    och    mindre  sä- 
terier,   dem    han    1774  fick  för  sig  och 

afkomlingar  rätt  att  besitta.     Hans  son- 
son, hofmarskalken  m.  m.  M.  v.  Wahren- 

dorff', gjorde  likasom  de  föregående  egarne 
af  samma  namn  ganska  mycket  för  egen- 

domens utvidgning,    förbättring  och  för- 
sköning, hvaribland  den  mekaniska  verk- 

staden, såsom    vigtig,  särskildt  förtjenar 
nämnas.  Han  testamenterade  styckebruket 

med  alla    underlydande    gårdar   till  ma- 
joren, öfverintendenten  M.   L.  Berg  och 

kongl.  sekr.  A.  v.  Stockenström,  som  för 
närvarande  äro  egare  af  detsamma.  Här 
torde  vara  platsen  att  nämna  något  om 
en  man,  som  inom  vårt  lands  ångfartygs- 

historia förvärfvat  sig  ett  välförtjent  namn, 

Samuel  Owen,  härstammande   från  Eng- 
land.    Vid   10  års  ålder   fick   han  tjenst 

som  vallgosse  på  en  herregård  och  fortsatte 
med  denna  sysselsättning  i  7  år,  då  han 
erhöll  befattning    att  köra  en  häst,  som 
drog  båtar  med    landtmannavaror  på  de 
små  kanalerna.  Sedermera  begaf  han  sig 
i  lära  hos  en  snickare,  arbetade  sig  upp 
till    modellsnickare,    men    flyttade   1804 
till    Sverige,    hvarest    han     1809    erhöll 
privilegium  att  för    egen  räkning  drifva 

jerngjuteri  och  maskinverkstad  på  Kungs- 
holmen   i    Stockholm.     Sedan    han    här 

i   33  år  drifvit  sitt  faktori  och  tillverkat 
för    flera    millioner    rdrs    värde,    råkade 

han    på    obestånd,    dels  i  följd  af  miss- 
lyckade   försök    och    dels  i   följd  af  Mo- 

tala   verkstads    stigande    rykte,    då   han 

med  sin    ringa    underbyggnad    och  oak- 
tadt    sitt    snille    och    sin    ihärdighet   ej 

kunde    hålla    jemna    steg  med  sin   med- 
täflare.      Under    sädana    omständigheter 
tog  han   anställning  vid  Åkers  styckebruk 
1847  såsom   verkmästare  och  fortfor  med 
denna   befattning  till  1851,  då  sjuklighet 
afbröt  hans  verksamhet.   Han  dog  1854 
i  Stockholm. 

Åkers  styckebruk  (tax.  till  150,000 

rdr  rmt)  är  icke  blott  en  ansenlig  in- 
dustriel anläggning,  det  är  äfven  en  af 

de  största  jordegendomar  i  vårt  land, 

upptagande  vid  pass  82  mantal,  hvaraf 

13^/4  säteri,  1'/,  rå  och  rör,  23  frälse 
och  45  skatte,  186  torp,  20  ängar,  2 

hagar,  6  mjölqvarnar,  6  sågar,  samt  Åkers 
papper8l)ruk,   uppfördt  pä   Berga  egor  år 
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1664  af  boktryckaren  Z.  Brochenill,  skatt- 
lagdt  1766,  m.  m.,  alltsaminaiis  asatt  ett 
laxeringsvärde  mellan  3  och  4  millioner. 
Utom  fjärdarna  i  Åkers  socken  är  det 

öfrij^a  af  hemmantalet  beläf^ft  inom  Länna 
(2 Vi  säteri,  19V,fi  skatte.  K)  äntrar,  91 

torp',  1  bruk),  Gåsinge  ('/,  frälse,  2^^ skatt.;,  7  torp,  Skattvängs  och  Elgsjö 

grufvor),  Gryth  (säterierna  Grytsberg,  An- 
hammar,  Järna,  Sjögärdo  och  Herrökna, 

tillsammans  6'/,  mtl,  1  rii  och  rör,  3Vr 
frälse,  31  torp,  qvaru,  sag  ni.  m.),  Hä- 

rad ClV/g  mtl  skatte,  1  lorp,  en  säg  och 

2  qvarnar),  Dunkers,  Malma  och  Svär- 

tnna  ('%  säteri,  4 '/o  mtl  frälse  samt  en 

säg  och  17  torp),  Kjula  ('/«  skatte), 

Stenqvista  (en  äng),  Arla  (},';  skatte,  en 
äng,  1  torp),  Barfva  (1 '  s  skatte,  5  än- 

gar), Öfver-Enhörna  (en  äng).  Taxinge 

(Näsby  l^/n  säteri,  '/,  ra  och  rör,  6"'/4 

frälse,  Ij  skatte  m.  m.),  Kärnbo  (l*/'2 
frälse,  2V4  skatte,  4  torp,  tegelbruk  m.m.), 

Thoresund  (V2  mantal  frälse),  Thnringe 

(4'/.,  frälse,  13  torp)  samt  '  ,  i  Förola 

och   '/25  i  ̂'tö  jerngrufvor. 
De  många  ättehögarna  i  parken  och 

på  flera  kullar  i  grannskapet,  äfvensom 
borgar  nära  deromkring  vittna  om,  att  våra 
förfäder  redan  i  äldsta  hedendomen  här 

haft  en  af  dem  synnerligen  utvald  plats 

för  sina  bopålar.  På  en  grafhög  i  hvil- 
ken  man  funnit  en  mängd  lemningar  af 

krukor,  ben  och  kol,  reser  sig  nu  en 

ganska  vacker  och  väl  inrättad  skol- 
byggnad (med  orgelverk),  vittnande  om 

en  sednare  tids  egares  omsorg  för  sina 

underhafvandes  upplysning. 

Åker,  ett  hälft  mtl  skatte  i  Ljungs 
socken.  Fräkne  härad  af  Inlands  fögderi 

och  Göteborgs  och  Bohus  län,  1'^^  mil 
s.  v.  frän  Uddevalla,  mod  gästgifvare- 
gård,  hvarifrån  skjutsas  till  Granlid  i  norr 
1  mil,  till  Svinesund  i  söder  1  mil,  till 

Åsen  i  öster  ̂ /^  mil.  Hemmanet  löstes 
till  skatte   1722  för  4  rdr  8  sk. 

o 

Åker,  Ofra  och  Nedra,  ett  helt  skatte 

och  V»  krono-hemraan  uti  Herrestads  soc- 
ken af  Lahne  härad,  Göteborgs  och  Bohus 

län,  Vo  mil  från  Uddevalla,  det  förstn. 

är  skiftadt  i  5  delar,  hvaraf  en  å  5^  mtl, 
taxerad  till  15,000  rdr,  är  en  välbyggd 

gård,  der  några  tid  upplätos  1859  till 

raönsterplantering,  och  som  tillhört  härads- 
domaren Lars  Olsson,    hvilkeu  erfor  det 

sällsynta  förtroendet  att  frän  1786  till 

182^  eller  vid  1 1  riksdagar  vara  fullmäg- 
tig  för  flera  härader  i  Bohus  län  och  vid 
fem  riksdayrar  efter  hvarandra  vara  sitt 

stånds  talman.  Han  erhöll  Wasa-orden, 
som  ingen  l)oiide  före  honom  burit;  dog 

här  den  10  Sept.  1832.  Det  sednare  är 
kora  ministers-boställe. 

Åker,  ett  mantal  säteri-ladugärd  uti 
Walla  socken,  Tjörns  härad  af  Göteborgs 
och  Bohus  län,  c:a  4  mil  frän  Kongelf, 

lyder  under  Sundsby  (se  den  art.);  på 
egorna  märkes  Borreberget. 

Åker  (Vester-Aker),  socken  i  Hagunda 

härad  af  Uppsala  län,  gränsande  i  nord- 
ost till  dess  annex-församling  Dahlby,  i 

söder  till  Låstaviken  (af  Mälaren),  i  vester 

till  Balingsta  och  i  norr  till  Ramsta. 

På  en  areal  af  2,013  tid  (=  11.272 

qv.ref)  eller  13,382  qv. ref,  hvaraf  1.745 
sjöar  och  vattendrag  enligt  Topografiska 
corpsens  kartor,  är  hemmantalet  I7V4 

mtl,  hvaraf  3''/4  krono,  5%  skatte  och 
7^/g  frälse;  folknuramern  som  är  1848 
var  255,  hade  1865  nedgått  till  206. 
Socknen  består  till  större  delen  af  mot 

sjön  sluttande  slättbygd,  som,  i  synner- 
het inåt  landet  mot  gränserna,  der  och 

hvar  afbrytes  af  strödda  bergkullar,  och 

jordmånen  utgöres  för  det  mesta  af  lera, 
blandad  med  svartmylla.  Utom  något 

fiske  är  jordbruk  så  godt  som  uteslutande 

näring.  Trädplanteringar  vid  lägenheten 

Nyborg  förtjena  omnämnas.  Taxerings- 
värdet är  213,600  rdr.  Kyrkan,  af  sten, 

men  utan  torn.  belägen  l'/o  mil  från 
Uppsala,  blef  år  1331  grundlagd  af  fru 

Ramborg  till  Wijk;  omkring  300  år  sed- 
nare undergick  den  brand  genom  antänd- 
ning af  åskan  och  återställdes  1634.  I 

likhet  med  de  flesta  kyrkor  inom  hära- 
det, har  den  förr  haft  måladt  hvalf,  för- 

modligen al  fresco,  men  vid  reparationer 

har  målningen  tyvärr  blifvit  öfverstrnken. 
Bland  grafvar  märkas:  ofvannämnde  fru 

Ramborgs,  under  kopparhäll  i  choret, 

och  slägten  Bjelkes,  äfven  till  Wijk,  samt 

bland  epitaphier,  särskildt  ett  öfver  riks- 
rådet Claes  Bjelke  (död  1  623),  dessutom 

på  kyrkogården  en  minnesvärd  öfver  fram- 
lidne riksståthållaren  i  Norge  exc.  grefve 

von  Essen  (död  1824),  och  öfver  dennes 

son,  hvilka  begge  voro  herrar  till  Wik. 
Runstenar  finnas,  hvaribland  tvenne  å 

kyrkovalleu,   nyligen  resta,  af  högst  ovan- 
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lig  storlek,  sedan  de  med  mycken  möda 
blifvit  ur  kyrkomuren  uttao:na,  allt  på 

bekostnad  at"  den  nu  lefvande  Essenska 
familjen,  som  i  hög  grad  intresserar  sig 
för  s>köflade  eller  vanvårdade  fornlemuin- 
gars  återställande,  såväl  inom  socknen 
som  i  hela  häradet.  Församlingen  utgör 
med  Dahlby  ett  patronelt  pastorat  af 
2:dra  klassen  med  49  mtl  och  en  folk- 

mängd af  724.  Ett  1842  fattadt  beslut 

om  de  begge  församlingarnes  sammanslå- 
ende till  en,  med  begagnande  af  Åkers 

kyrka,  blef  sedermera  återkalladt. 

I  afseende  på  pastor  utöfvas  patron- 
rätten vexelvis  af  egarne  till  Wik  och 

Hammarskog.  men  komminister  kallas  at 
den  sednare  ensam.  Bland  kyrkoherdar 
kan  nämnas  professor  G.  Kuös  (död  1828), 
som  bland  annat  utgifvit  »Samtal  med 
mig  sjelf  om  verlden,  menniskan  och 

Gud»,  och  bland  komministrar  på  1840- 
talet,  den  välkände  författaren  af  såväl 

andliga  som  vittra  arbeten,  Kjellman- 
Göranson.  Barnundervisningen  bestri- 
des  uti  en  fast  skola,  på  3  afdelningar, 
af  en  examinerad  lärare;  skolbarnens 
antal  är  c:a  40;  skolkassan  har  skuld; 

till  skolväsendets  uppehållande  har  un- 
der sednare  10  åren  en  del  af  arren- 

det för  kyrkojorden  varit  anslagen.  — 
Åker  oranämnes  redan  år  1314  såsom 

hörande  till  provincia  Hagund  af  Tiun- 
dia;  trenne  år  sednare  förekommer  det 

under  namn  af  Aakerby,  —  Gårdar: 
Prestgården,  nära  kyrkan,  1%  mantal 

krouo,  med  lägenheten  Lunda  '/^  mtl; 
Klockarebord,  '/^  mantal,  är  underlagdt 
kyrkoherdebostället.  Prestgården  har  varit 
erkebiskopens  gård,  der  han  vistades  1311 
vid  S:t  Eriks  högtid,  och  hände  sig  då, 
att  han,  som  icke  ville  bevista  den,  ehuru 
han  förut  på  sin  bön  till  detta  helgon 

blifvit  helbregdagjord  från  en  svår  sjuk- 
dom, nu  hårdt  insjuknade,  hvilket  af 

honom  betraktades  som  ett  syndastraff, 
hvarföre  han  skall  låtit  föra  sig  till 
Uppsala  och  blifvit  vid  framkomsten  strax 
fri  frän  sjukdomen.  —  Borga  1  mtl  krono, 
nu  fahnjunkareboställe,  förekommer  1650 
såsom  tillhörigt  slägten  Patkull.  Sundby 
1  mtl  frälse,  tillhörigt  grefve  N.  Brahes 
arfvingar;  Heljebohlsta  V4  nitl  krono,  ett 

Uppsala  akademie-bemman;  Eneby  1  Vo 
mtl  frälse,  Ernsta  1  mtl  skatte,  Högby 
l7g    mtl    frälse,    Skålby    1     mtl    frälse. 

Torresta  1  mtl  frälse,  1  mtl  skatte,  alla 
lydande  under  Wiks  säteri.  Af  byar  må 
vidare  nämnas  Björk  och  Lunda;  den 
sednare  utbyttes  r  1573  af  hertig  Carl 
till  hans  hofmästare  Herbouiilanius,  emot 

gårdar  i  Fogdö  och  Wansö  socknar.  — 
2  väderqvarnar  finnas.  —  Adress:  Ekol- 

sund_^  och   Wijk. 
Åker,  Öster-,  socken  uti  Åkers  skepps- 

lag af  Stockholms  län,  3V2  nf^-il  n.  o.  från 

Stockholm,  1'^i^  mil  från  Uppsala,  om- 
gifven  i  s.  v.  af  Östra  Ryd,  i  n.  v.  af 

Össeby-Garn,  Riala  och  Kulla  i  n.  o., 
Grundviksfjärden  och  Trälhafvet  i  s.  o,, 

upptager  med  Resarön  och  andra  mindre 
öar  27,123  tid  fast  mark  (Forsell  och 

Tham  uppgifva  c:a  7,000  mindre)  och 

0,059  qvadratmil  vatten.  Socknen,  utgö- 
rande skeppslagets  jemnaste  och  bästa 

del  ■ —  med  100  fots  höjd  öfver  hafvet 
—  har  dock  ganska  betydlig  berg-  och 
skogsmark  åt  vester  och  norr  till,  samt 
här  och  der  vid  hafvet.  Största  slätten 

finnes  omkring  Garnsvikens  nedersta  ända, 

och  dess  utlopp  genom  Akers-ån,  åt  syd- 
ost till  Tunaviken  af  Trälhafvet.  Jord- 

månen är  på  slättbygden  lera.  annars 

sand  och  raojord.  Näringar  äro  åker- 
bruk med  ängs-  och  skogsbruk,  fiske,  sjö- 

fart och  vid  herrgårdarne  trädgårdsskötsel. 

Byteshandel  sker  vid  Äkersbro,  der  för 
detta  ändamål  af  ålder  hållits  ett  slags 
marknad,  hvilken  dock  på  sednare  tider 
förlorat  sin  betydenhet.  Hemmantalet  är 

84^/g  mtl,  deraf  26%  skatte,  3V'4  krono, 
54^8  frälse,  och  inbyggarnes  antal  ökadt 
på  de  sednaste  10  åren  med  öfver  200, 

uppgick  1866  till  c:a  2,000.  All  jord- 
bruksfastighet taxerades  till  1,725,200 

rdr,  och  verk  med  lägenheter,  hvaraf  må 
nämnas  tegelbruk  och  handelsbod  under 

Smedby,  Nyqvarns  såg  och  qvarn,  Malms 
och  Gillrayra  qvarnar,  Idsättras  enramiga 
såg,  till  91,900  rdr  rrat.  Landsvägen 
från  hufvudstaden  genom  Roslags  skär- 

gård kommer  hit  från  Ryd,  går  åt  öster 
genom  Lilla  Säby  gästgifvaregård  och 
tingsställe,  nära  Akersån,  och  derifrån 
dels  åt  öster,  dels  åt  nordost,  genom 

Ruggsätra  gästgifvaregård,  iV.  mil  längre 
bort,  till  Kulla.  Genom  socknens  skär- 

gård går  stora  segelleden.  —  Åker  eller 
Akir  namnes  1310,  och  1314  såsom  hö- 

rande till  Langliundaeri;  utgör  nu  ensamt 

ett  patronelt    pastorat   af    2:dra  klassen, 
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hvartill  egaren  af  Margreteliind  har  kal- 
lelserätt. Första  kända  kyrkoherdar  äro 

på  ]o90-talet  Ericus  Helsingius  och  hans 
son,  Isrsel  Erici  Acrelius  (namnet  är  ta- 

get af  socknens)  samt  sonsonen  Olaus 

Isnelis  Acrelius  i  1646.  Kyrkan,  3'/.> 
mil  från  hufvudstaden,  '/g  mil  från  Åkers- 
bergs  gästgifvaregård,  ombyggd  1650  på 
bekostnad  af  enkefrn  Brita  Oxenstjenia, 

född  Kurck,  till  Margrethelund,  har  epi- 
taphier  öfver  hennes  nian,  presidenten 
frih.  Gabriel  Oxenstjerna,  död  1647,  öfver 
general-direktör  af  Acrell,  härstammande 
från  förutnämnda  kyrkoherdar,  död  1804, 
m.  fl.,  och  bland  grafvar  en  för  den  siste 
svenske  Plate  i  medeltiden,  Nils  Magnus 
Larssons  son,  död  den  14  Nov.  1454. 

Barnundervisningen  bestrides  uti  en  fast-, 
en  flyttande-  och  en  småskola  af  två  exa- 

minerade och  tre  oexaminerade  lärare: 
skolbarnens  antal  är  c:a  300,  deraf  lOO 
undervisas  i  hemmet,  30  i  enskild  skola; 

ett  planteringslaud  om  35,000  qvadrat- 
fot  finnes,  en  donation  till  skolan  afkastar 
årligen  50  rdr.  Skolkassans  saido  steg 
1865  till  icke  mindre  än  8,269  rdr  rrat. 
Socknen  har  eget   apothek,    ett  skolhus. 
—  Till  fornminnena  höra  griftställen, 
grund  efter  hus,  runstenar  på  kyrko- 

gården, vid  Berga  och  Dagerstad  med 
flera,  en  i  kyrkodörren  har  inskriften: 
Aki.  auk.  ̂ win.  auk.  riitstain.  litu- 
raiöa.  stiu.  iftir.  Vuiik.  brutl)ur.  sin. 

an.  uar.  brutbur.  fatbur.  kauki.  "itau- 
tbur.  —  Bland  gods  och  gårdar  märkas 
säterierna:  Smedby,  tills,  med  underl. 

14%  mtl,  —  Margrethelund  med  underl. 
151^  mtl,  —  och  Tuna  med  underl. 

7V^g  mtl,  —  Näs,  V2  D3J1  f''^"  kyrkan, 
4  mtl  frälse,  såsom  de  betydligaste.  — 
För  öfrigt  må  nämnas:  Husby  2  mtl, 

Runö  2' 2  skatte-rushåll,  l',4  frälse,  — 
Stafva   1*4  mtl  frälse  med  iS,  Gilhnyra, 
—  Täljö  2  mtl,  —  Nyqvarns  qvarn  och 
såg  jemte  I  mtl  Gullboda  och  Vg  Ny- 

boda, Dy/vik  2  mtl  frälse-säteri,  —  Ytter- 
by  '/o  ™'''  ̂ ^^  qvartzgrufva,  Svinimige 
l-^/g  mtl,  —  Qvisslingeby  1  mtl,  Mora 
'/.>   mtl  frälse;  —  Prestgårdeii,  2^U  »itl; 
—  Skånsta  '/^  mtl  länsmans-,  Sjökarby 
'/.,  mtl  komminister-boställe;  —  Stege- 

sund, en  lägenhet.  —  Adress:  Stock- 
holm^. 

Åkerbo,    domsaga   af   Westmanlands 
län,  omfattar  Åkerbo  och  Skiunskattebergs 

bergslags  härad.     Inbyggarnes  antal  var 
vid    1866   års   början  23,149  personer. 

Åkerbo,  härad  af  AVestmanlands  län, 
innefattar  länets  sydvestligaste  hörn.  Det 
gränsar  i  sydost  till  Mälarfjärden,  Galten 
och  Nyköpings  län,  sträcker  sig  i  söder 
ner  till  en  vik  af  Hjelmaren,  begränsas 
i  sydvest  och  vester  af  Örebro  län,  i 
norr  af  SkinnskattebersfS  bergslag  och  i 
öster  af  Snäfriuge  härad.  I  söder  flyter 

Arboga-ån  från  vester  till  öster.  Landet 
söder  om  denna  å  är  uppfyldt  af  sko- 

giga bergsträckningar,  endast  i  midteu 

med  jemnare  partier  kring  Hjelmare-kanal. 
Norr  om  Arboga-ån  utbreder  sig  deremot 
en  vidsträckt  slätt  som  utgör  häradets 

bördigaste  trakt  med  öfvervägande  ler- 
jord; skogen  är  här  för  det  mesta  ut- 

rotad. Mot  norr  höjer  sig  denna  slätt 

småningom  med  spridda  kullar,  skog- 
klädda  åsar  och  talrika  vattendrag  till 
ett  ej  särdeles  högt  bergland  med  ännu 
tillräcklig  skog  och  tillfälle  till  bergs- 

bruk; jordmånen  öfvergår  här  till  mest 
sand  och  mojord.  På  norra  gränsen  in- 

faller Hedstrominen,  som  flyter  i  sydostlig 
riktning,  omgifven  i  vester  af  låga  men 
branta  och  vilda  bergåsar  och  på  östra 
sidan  åtföljd  af  den  betydliga  sandåsen 

Hedåsen,  tills  den  nedkommer  pä  Arboga- 
slätten,  dåden  vänder  mot  öster  och  utfaller 
i  Barkaröviken,  en  del  af  Galten,  Mäla- 

rens vestligaste  fjärd.  Hedåsen,  som  följer 
strömmen  ned  till  slätten,  böjer  sig  der 

något  mot  öster,  sträcker  sig  öfver  lan- 
det till  den  nästan  parallelt  med  Hed- 

strömmen flytande  Köpings  ån, ^ö\]e\-  denna 
på  vestra  sidan  till  Mälaren,  der  den 
fortsattes  öfver  några  öar  i  Barkaröviken, 
följer  Mälarens  strand  till  Kungsör  och 

fortgår  i  sydlig  rigtning  inåt  Söderman- 
land. Betydligare  sjöar  äro  endast  West 

landsjön  som  afflyter  mot  sydost  i  Ar- 
bogaån  och  Skedvisjön,  hvars  utfallså 
utgör  en  del  af  häradets  vestra  gräns. 
Åkerbo  härad  omfattar  13  socknar,  samt 

en  liten  del  af  Fellingsbro  socken  i  Öre- 
bro län,  utgörande  en  areal  af  6,.508  qv.- 

mil  land  och  insjöar  med  en  areal  af 
0,309  qvadr.mil.  Hemmantalet  är  572%, 

deraf  434^/4  skatte,  88  krono  och  49% 
frälse  i  1,339  brukningsdelar  och  bebod- 

des vid  1866  års  början  af  16,790  per- 
soner. Ett  helt  mantal  är  i  medelvärde 

taxeradt    till    18,000   rdr.     Hela  bevill- 
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niugen  uppgår  till  7,775  rdr.  Man  liar, 
såsom  det  berättas,  från  kon.  Carl  XI:s 

tid  under  hans  vistande  på  Kungsör.  då 
han  boll  å  Malma  ås  vapenötnmgar  med 
kringboende  manskap,  följande  tillmålen 

på  några  af  häradets  sockenboar:  Bro  Åar- 
/(«/•,  Malma  harar,  Onsvi  gubbar.  Munks- 

torps trubbar.  Dervid  skola  nemligen  de 
förste.  Bro  och  Malma,  ofta  blifvit  satta 
mot  hvarandra,  samt  då  betett  sig  som 
namnen  antyda,  Bromännen  som  karlar, 
men  de  Irån  Malma  som  harar.  De 
tvenne  sednare    anser    Dvbeck    hafva  en 

äldre  grund,  nemligen  i  dessa  socken- 
folks lynne  och  kroppsskapnad,  hvilka 

de  i  all  sin  korthet  lika  fullt  som  mäster- 
ligt teckna.  De  saktmodiga,  allvarliga 

och  trögrörliga  Odensvimännen,  fullt  upp 
sysselsatta  mod  sina  skogsmilor,  eller  på 

de  små  magra  åkerlapparna,  hade  åt- 
minstone för  längre  tider  tillbaka  visst 

icke  hunnit  följa  tidens  olater,  utan  stodo 

tvärtom  i  rop  för  råhet.  Deras  ansigts- 
bildning  liknar  mycket  Elfdalsfolkets  i 
Dalarne.  Häradet,  hörande  till  Kungsöhrs 
fögderi,  har  tingsställe  i  Köpings  stad. 

Tabell  öfver  Folkmängden  och  Hemmantalet  m.  in.  i  Åkerbo  härad  af  Westerås  län. 

Socknarnes  namn. Hemmantal. 

Arboga   1      ̂'         ™'^" 

Kungs  Barkarc   2.t'/2      •> 

Björskog   77 '/g     » 
Bro   

Kung  Cnrls  .     .     . 
Bämmeta 

Köping  .... 
Malma  .... 

Medåker  .... 

Odensvi  .... 

Westra  Sckedvi 

Setterbo  .... 

Torpa  .... 

Fellingsbro  fjerding 

40 

31'  8 

42 
69«/8 24 '/4 4<|5/8 

583/^ 

26',  4 

22'/, 
42 '/g 

15'/2 

Åkerbo,  härad  i  Linköpings  län.  öster 
om  staden  Linköping,  ligger  till  större 
delen,  med  2  mils  längd  och  en  knapp 

mils  bredd  raellen  sjön  Roxen  i  nord- 
vest.  Stångåu  i  vester,  Hanekinds  härad 
i  sydvest,  Bankekinds  i  sydost,  Skärkinds 
i  öster  och  nordost,  till  en  mindre  del, 

af  •'  „  mils  längd  och  '4  mils  bredd  på 
Roxens  norra  sida,  mellan  GuUbergs  härad 
i  vester,  Finspongaläns  i  norr  och  öster. 

På  en  areal  af  l^^  qv.mil,  hvaraf  '/o 
qv.mil  vatten  efter  Thara,  men  27,263 
tid  fast  mark  och  0,oo.'.  qv.mil  vatten, 
efter  Hahr  (Forsell  uppgifver  39,273  tid, 
hvaraf  11,930  vatten),  omfattar  häradet 
nedanstående  socknar  och  socknedelar, 

med  184V.J  mtl.  enligt  1865  års  man- 
talslängd (Forsell  uppgifver  159 '74  mtl, 

deri  delarne  af  S:t  Lars  och  VVårdsbergs 
ej  äro  inberäknade)  och  4,770  inbyggare. 

Hahr  uppgifver  185'/»  mtl,  då  V2  'ötl 
af  Gistad    i    Skärkinds    och    '/«    mtl    af 

,Brukiiiiigs- delar. 
Utskr.- 
mansk. 

Bevillning 

för  egend.  I   för  ink. 

118 

1 

1,435 

72 
20 486 

19  , 

168 

1,.i90 
67  I 73 

1,400 

66 
111 

1,680 

48  ! 
108 

985 

30 
131 

1,.340 
45  \ 

64 

770 

35 

j   147 
1,210 

54 

109 1,720 

77 77 

1,690 

62 

36 
855 

33 
143 

1,290 

35 

132 1    520 25  i 

302 

63 

320 

270 

312 180 

312 
130 250 

340 

240 153 

214 

84 

2:)7 

39 

104 

306 246 21 

150 

226 41 

109 

35 
190 

60 

11 

Stjernarp  i  G  ullbergs  hitföras.  Hela  hä- 
radet —  med  en  medelhöjd  öfver  hafvet 

af  356  fot  —  är  slättland,  flerstädes  sid- 
ländt,  särdeles  utefter  Roxen  och  vid 
några  dit  utgående  vattendrag,  för  öfrigt 

bördigt  sädesland,  utom  hvad  som  upp- 
tages af  uthuggna  skogsmarker;  endast 

i  nordvest  å  Tvärs  skogsudde  finnes  bög- 
ländt,  något  bergaktig  mark.  Det  är 

nästan  skoglöst,  endast  till  några  säte- 
rier eller  andra  väl  skötta  gärdar  höra 

enskilda  små  väl  vårdade  parker.  Huf- 
vudsakliga  näringen  är  åkerbruk.  Ett  helt 

I  mtl  var  år  1H65  i  medeltal  tax.  till  20,950 
I  rdr.  —  Häradet,  livars  namn  torde  härröra 

af  dess  öfverstigande  förråd  på  åker  och 

j  föga  äng,  har  ett  årder  afbildadt  uti 
sigillet.  Det  utgör  med  Bankekinds  och 
Hanekinds  härader,  länets  första  fögderi 

med  en  folkmängd  af  27,390.  Tings- 
stället är  uti  Linköpings  stad ;  uråldriga 

domaresätet  har  varit    vid   Rehnfjälla  by 
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uti  Lillkyrka  socken,  sedermern  hafva  ting 
hällils  först  uti  Töinevalla  socken,  der- 

efter  vid  Bjursholnneii  uti  Rystads  soc- 
ken, ocli  på  176U-talet  vid  Kurala  giisi- 

i<ifvaregärd    uti   Gistads  socken.    Af  forn- 

miinien  finnas  flera  runstenar,  grifthögar, 
offerställen  och  en  runstod.  Större  gårdar 
jiro:  Grenshohn,  Förråd,  Grimstad,  Frö, 

Jdiiigsstad,  Tiina,  iJistorp,  8taby  oc\\ Näsby. 

Tabell  ö/ver  Folkmängden  och   Hemmantalet  m.   ni.   i  Åkerbo  härad. 

ä  o  u  k  It  a  r  D  e  8  n  a  id  ii. 

Lillkyrka  .     . 

Ostrn  Skrukelty  • 
Tömeimlla  '•    .     . 

Oxtrn   Har  g     . 

Rystad    I  ,      . 

Näsby      I 

af   Wårdiberg  ''    . 
S:t  Lfirs*       .     . 

12«/2  mtl. 

20 

Folkin. 

Bevillnine 

för  cgeod. för  iak.   , 

225 
4f 

3 

680 
187 

43 

85.") 

266 

77     i 

9U6 
207 

54     i 

1,067 240 

67 

29.-. 

60 

4 
89 

6. Vi 

16 
I6G 

166 
Suiii 

o 

Äkerbo,  häradsallmänning  i  Östra 
llargs  socken,  norr  om  Roxen,  omfattar 

1,893'  g  tid;  ställdes  under  allmän  värd 
1833  och  indelades  till  traktliuggning 

1848;  afkastningen,  som  säljes  till  hä- 

radsboerna, uppgals  1844 — 45  till  92,'21(i 
kubikfot  virke. 

Åkerby  (förr  Horsarp),  egendom  i 
Rogberga  socken  af  Tveta  härad  och  Jön- 

köpings län,  1 '  ,j  mil  från  Jönköping, 
består  af  Åkerby,  2  mtl  skatte  och  un- 

derlydande 2 ',24  mantal  med  utjorden 
Hessleholmen,  tillsammans  upptagande  en 
areal  af  c:a  1,140  tid,  derat  390  åker, 

115  äng,  631  skogs-  och  betesmark. — 
Tlufvudgården  Åkerby  är  bebyggd  med 
karaktershus,  innehållande  I2rumm.  m. 
och  2:ne  flyglar,  som  allt  omgifves  af 

trädgård,  har  grundmurad  qvaru  och  trösk- 
verk för  vattendrift,  mejeri  ra.  m. ;  å 

egorna  finnes  bränntorfsmåsse  och  dyjord. 

Ett  1841  d.  27  Juli  privilegieradt  manu- 
fakturverk af  en  knipphamraare  med  en 

ässja,  synes  icke  hafva  blifvit  uppfördt. 
Vid  egendomen  vinterfödas  lOå  12  hästar, 

120  nötkreatur,  70  ä  90  får;  den  in- 
köptes 1862  från  häradshöfding  N.  M. 

Stedts  konkursiuassa  af  öfverste-löjtnant 
frih.  E.  F.  v.  Otters  sterbhusdelegare  för 

79,100  rdr,  och  egdes  1865  af  premier- 
löjtn.  F.  W.  v.  Otter  i  Carlskrona.  Åkerby 
hemman  på  2   n:r  äro  skatteköpta  1837; 

ma      184'/2     "  i77l         1.186  302 

det  ena  har  varit  doneradt  Axel  Baner 

och  reduceradt  frän  Gyllenstjernas  arf- 
vingar;  det  andra  har  tillhört  Xydala 
kloster,  varit  doneradt  Jon  Michelsson, 
men  sedermera  blifvit  till  kronan  indraget; 

jordeboksräntan  är  anslagen  landtjägraä- 
staren   på   lön.    Underlydande  voro  1862 

Nygård 
mtl,    Hessleholmen   '/»   mtl. 

Mjälaryd  1'  p  mtl  och  Målen  '/o  ™^' 
frälse;  är  1865  synas  derunder  lydt  en- 

dast ^Mjälaryd   och   Målen. 
Åkerby,  jernbruk  i  Öster-I.öfsta  soc- 
ken och  Ölands  härad  af  Uppsala  län, 

vid  Strömraarns  vattendrag,  med  2  här- 
dar och  smidesrätt  till  2,0U0  sk//,  stång- 

jern,  har  dock  på  mer  än  ett  haflt  sekel 
ej  blifvit  begaguadt  till  annat  än  stål- 

tillverkning med  en  årlig  produktion  af 
per  medium  60  sk/i  (83  ctr  1861,  63 
ctr  1864,  I25,it2  ctr  år  1865).  Masugn 
finnes,  men  är  ödelagd;  i  gång  är  en 
stålugn  med  hammare.  Här  finnes  vat- 
tenqvarn  med  2  par  stenar,  samt  en  en- 
bladig  såg  (alla  verken  tax.  till  16,500 

rdr).  Jordegorua,  utgörande  2*4  mtl 
skatte  Åkerby  och  1 '  .-,  mtl  frälse  Élinge, 
1  mtl  skatte  Ermandbo  samt  Zachris- 

bergs  säteri,  tillsammans  5',  mtl,  äro 
upplätne  till  arreudator.  Bruket,  som  i 

kraft  af  d.  v.  Riks-Bergs-Amtets  privile- 
gium anlades  år  1638  af  handelsmannen 

Henrik    Leramens,    återtogs    till    kronan 

'  3'  4  mtl  höra  i  kyrkligt  hänseende  till  Wånga  socken  Fiuspongaläns   härad. 
*"  öVg  mtl  föras  till  Bankekinds  härad.  ^  Med  kyrka  inom  Bankekinds  härad. 

I '.''4  mtl  föriis  till  Baukekinds  härad. 
VII.. 

Med   kyrka  inom   Hanekinds  härad. 

67 
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1657  och  öfvergick  1689,  genom  köp, 
till  kamreraren  Hildebrand,  såldes  tio 
år  sednare  till  landshöfdingen  Carl  de 
Geer  och  kom  så  under  Löfsta;  blef  år 

1719  svårt  härjadt  af  Ryssarne,  men  åter- 
ställdes någorlunda;  egdes  är  1865  af 

kabinetts-kammarherren  Carl  Emanuel  de 
Geer.  Brukets  och  godsets  folkmängd: 
165.  Resten  af  Åkerby  by  brukas  under 
Löfsta  jerubruk. 

Åkerby,  by  i  Fuudbo  socken,  Rasbo 
härad  och  Uppsala  län,  nära  Uppsala; 

5^  g  mtl,  i  10  sjelfständiga  hemraausbruk, 
med  110  inb.;  häraf  äro  1^  ,  Prestgård  och 
^g  kommin -bost.,  2  fr.  lyda  under  Frö- 
tuna,  resten  sk.  På  egorna  tinnes  en  run- 

sten med  inskriften:  ijaursi:  auli:  kitil: 
raiGlu:  aftir:  thcku.  faihur.  sin.  staina: 

tliisa:  at:   bunlo:   luithan:   o:    i"umini: 
Nyligen  visade  sig  i  denna  by  e:i 

vacker  hägring.  Ett  stycke  frän  byn 
ligger  en  skogsbacke,  beväxt  med  mindre 
träd  och  buskar.  Denna  syntes  nu  för 
åskådaren  omkring  300  famnar  närmare 
byn  än  det  verkliga  afståndet,  och  i  stället 
för  de  små  träden  och  buskarne  såg  man 

till  sin  förvåning  en  majestätisk,  vörd- 
nadsbjudande urskog.  Fenomenet,  som 

varade  omkring  10  minuter,  försvann  se- 
dan solen    uppgått  i  sin  fulla  glans. 
Åkerby  (Ackerby  i  äldre  jordeböcker), 

egendom  uti  Gårdeby  (Gåhlby  i  1707 
års  jordebok)  socken,  Skärkinds  härad  och 

Linköpings  län,  vid  pass  1 '/g  roil  från 
Söderköping,  består  af  hufvudgården.4^■er- 
by,  2  mtl  frälse,  med  i  sambruk  lagda 

'  ,j  frälse  Lilla  Berga  och  underlydande 
^  ̂   frälse.  Gården  är  väl  bebyggd  med 
ett  oljemåladt  boningshus  med  2  flygel- 

byggnader samt  beprydd  med  en  af  de 
största  och  vackraste  trädgårdar  i  orten, 

med  orangeri,  försedt  med  utsökta  iu- 
och  utländska  växter,  samlade  och  ord- 

nade med  stor  flit  och  kostnad.  Åker- 
by, 1  mtl  skatte,  köpt  frän  kronan  den 

18  Maj  1705  af  Johan  Tykeson  von 
Gyllencreutz,  hvars  farfader  Tyke  Larsson, 

i  slutet  på  1500-talet,  jemte  Jöns  Ulfs- 
son hade  vård  om  hertig  Magnus  un- 
der hans  vanvettiga  tillstånd.  Gården 

kom  genom  systerns  gifte  till  major  G. 
Lenck,  egdes  af  ii.nis  arfvintrar  1726, 
sedan  af  J  Reuter;  ar  1707  egdes  1 
mtl  frälse  af  Ernst  Reutercrantz.  Åkerby, 
2   mtl,  gjordes    1790  till  fideikommiss  af 

lagman  Låstbom  och  dess  fru  A.  Ber- 
genstråle  för  deras  måg,  öfverste  C.  F. 
v.  Rööks  efterkommande,  innehades  från 
1804  till  1852  af  lagman  G.  v.  Röök. 
som  icke  allenast  bragte  trädgården  i 

förutnämnda  skick,  utan  jemväl  förorsa- 
kade egendomens  stigande  i  värde  genom 

betydliga  uppodlingar  och  nyttiga  an- 
läggningar. Sedan  1853  har  egendomen 

innehafts,  dock  med  upphörd  fideikom- 
missrätt, af  lagman  Rööks  arfvingar.  — 

Hela  egendomen  taxerades  år  1865  till 
114,800  rdr.  Af  de  underl.  befiunes 

Berga  redan  år  1687  och  Ossbytorp,  '/.^ 
frälse,  samt  '  ,  frälse  Banketorp  efter 
1726  höra  hit.  På  Åkerby  egor  finnes 
ödelagda  jerngrufvor.  Flera  fornminnen 

finnas  omkring  gården,  denbland  run- 
sten och  leraningar  efter  stenlagda  vägar, 

som  sträckt  sig  till  det  i  närheten  fordom 
belägna   folkungasätet  Herrmanshult. 

Åkerby,  två  mtl  berustadt  säteri  i 
Gräfve  socken  af  Örebro  härad  och  län, 
1  mil  från  Örebro,  med  vackert  läge  vid 
östra  stranden  af  sjön  Tysslingen,  var  i 

början  af  1600-talet  krono-heraman,  men 
bebyggdes  till  säteri  af  kon.  Gustaf  II 
Adolphs  hofmarskalk  Reinhold  Anrep  till 
Soor,  som  fått  det  i  donation  af  kon. 
Carl  IX  och  dog  1622.  Egdes  efter 
hans  död  af  sonen,  öfversten  Gustaf  An- 
rep;  sedermera  af  dennes  söner,  öfversten 
Gustaf  Anrep  och  majoren  Reinhard  An- 
rep;  derefter  af  den  sednares  son,  hof- 
stallmästareu  Aleph  Herman  Anrep  samt 
dennes  son  kammarherren  och  lagmannen 

Aleph  Herman  Anrep,  som  dog  1764 
och  hvars  euka,  Catharina  Adelheim,  efter 

sitt  andra  gifte  med  general-majoren  och 
landshöfdingen  baron  Hamilton  på  Boo, 

eller  i  början  af  1700-talet,  försålde  egen- 
domen till  general-majoren  frih.  Fredric 

Ulric  Wrangel  af  Sausis,  efter  hvilken  det 
kom  till  hans  yngsta  son,  hofmarskalken 
frih.  Christian  Anton  Wrangel.  Försåldes 

ifrån  honom  till  öfverste-löjtnanten  frih. 
Gustaf  Fromhold  Armfelt  och  ifrån  denne 

till  löjtn.  Gerhard  Adolph  von  Hofsten 
Manbyggningen,  ett hvitstruket  tvåvånings 
trähus  under  tegeltak,  är  uppförd  af  gen.- 
majoren  baron  Wrangel.  På  tre  sidor  om- 
gifvts  den  af  trädgård  med  en  stor  mängd 
fruktträd;  från  norra  sidan  sträcker  sig 
en  vacker  park  ned  till  stranden.  Åkerby, 
köpt  till  skatte  d.  13  Juni  l855,  har  en 
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ordinarie  ränta  af  18  rdr  32  sk.  2  rst. 

kronovärdi;  ut^ör  med  3^,  mtl  underl. 
ett  gods,  taxeradt  till  149,000  rdrrmt; 

under  eo:et  bruk  äro  320  tid*),  dera  skör- 
das omkring  1,000  t:r  säd;  afkastningen 

användes  endast  till  ladugardens  skötsel; 

här  är  ock  en  utvald  samling  af  ayrshire- 
boskap,  hvars  rajölkafkastniug  uppgifves 
i  medeltal  göra  200  kannor  pr  stycke 
(första  priset  för  kor  härifrän  erhölls  vid 
landtbruksraötet  i  Örebro  1862).  Nyligen 
(1865)  lade  en  vådeld  i  aska  en  här  i 

fyrkant  uppförd  log-  och  ladubyggnad 
af  80  alnars  sida,  med  ångtröskverk  (upp- 

satt 1861  och  särdeles  tids-  och  arbets, 
besparande,  enär  80(>  t:r  aftröskades  på 
96  timmar),  samt  qvarn,  spAnhyfvel  och 
sågtrissa,  allt  för  ångkraft,  jemte  foder 
och  jnbergad   otröskad  gröda. 

Åkerby,  socken  i  Bälings  härad  af 
Uppsala  län,  vid  Jurakilsåns  norra  strand, 
—  vid  100  fots  höjd  öfver  hafvet  — 
gränsande  i  norr  och  öster  till  Bälinge, 

i  sydvest  och  vester  till  Börje  och  Jum- 
kil,  är  en  af  de  minsta  i  länet,  såsom 
upptagande  15,339  qv.ref,  deraf  6,507 
åker,  1,651  äng,  4,814  skogbeväxt  mark, 
184  sjöar  och  vattendrag,  deraf  62  af 

sjön  Bangen  (efter  ekonomiska  kartver- 
ket), men  Hahr  uppgifver  blott  0,io7  qv.- 

roil  land  eller  1,666  tid  =  9,329  qv.- 
ref. Alltså  är  C.  af  Forsells  uppgift, 

2,476  tid,  närmare  rätta  förhållandet. 

Består  af  en  skoglös,  någorlunda  tättbe- 
byggd slättmark,  med  obetydliga  berg- 
backar; jordmanen  är  lera;  åkerbruk  nä- 

stan uteslutande  näringen;  jordbruksfa- 
stigheten är  taxerad  till  338,250  rdr  och 

annan  fastighet  till  15,990  rdr.  Hem- 
mantalet är  24'Vg  mtl,  hvaraf  14',,,,  skatte, 

7%  frälse  och  12^/g  krono,  med  en 
folkmängd  af  c:a  272  pers.  (26  mindre  än 
1848).  Förbi  kyrkan,  som  ligger  1  mil 
från  stiftsstaden,  går  vägen  från  denna 
till  Wåla  härad.  —  Redan  1314  namnes 
Åkerby  cum  annexa  såsom  hörande  till 

provincia  Ballmg  af  Tiundia  och  erke- 
stiftet;  äfven  åren  1317  och  18  Äaker- 
by  och  Åkcerbo.  Frän  sistnämnde  är  äro 
kyrkoherdenamnen  kända.  Socknen,  som 
nu,  med  den  inom  häradet  belägna  de- 

len af  Jumkils  socken,  utgör  ett  konsi- 
storielt   pastorat   af    2:dra    klassen,  lärer 

*)  Djurberg  uppgaf  1818  säteriets  hela  egorymd 
till   1,705  lid. 

und^  katholska  tiden  jerate  Bälinge  och 

Skuttunge  hafva  varit  praebcnde  för  archi- 
diaconus  i  Uppsala.  Kyrkan  är  gammal, 
men  inom  detta  sekel  reparerad  och  då 
med  torn  försedd.  Runstenar  finnas  både 

i  kyrkan  och  vid  flera  gårdar,  deraf  en, 

upptagen  i  Liljegrens  runurkunder,  fin- 
nes å  kyrkogafveln  med  inskriften:  Kl- 

tacfritt)r:  raisti:  otaina:  tljisa:  iftl)r; 
.Sii^urtl).  .Stur:  ifli  tl)ur9tin:  KutI):  l)ilbi: 

ant  tl)ira.  I  en  tid  dä  man  så  lätteli- 
gen  förgäter  all  god  gåfvas  gifvare,  torde 
det  ej  vara  ur  vägen  att  erinra  om  våra 

fromma,  om  än  vidskepliga,  förfäders  för- 
hållanden vid  svåra  pröfvotider.  Så  fin- 

nes upptecknadt  frän  1300-talet,  huru 
bönderna  i  denna  socken,  efter  att  i  flera 
år  haft  missväxt,  samlades  och  rådslogo 
om  hvad  de  skulle  göra  för  att  Gud 
måtte  förunna  dem  årsväxt  till  föda  och 

bergning;  de  kommo  då  öfverens  att  gå 
tre  fredagar  efter  hvarandra  i  kyrkan  och 
utbedja  Guds  nåd  samt  lofvade  att  de 
ville  offra  S:t  Erik  ett  ax  af  förgyldt 

silfver,  om  Gud  för  hans  bön  och  för- 
skyllan  skull  ville  gifva  behöflig  väderlek 
och  årsväxt;  då  de  detta  gjort  hade, 
fingo  de  ock  sedan  regn,  som  åkrarna 
behöfde,  samt    god   och   tjeulig  väderlek. 

—  Prestgården,  l^g  mtl  krono  med  till- 
hörande '/g  mtl  Stenviken  i  Jumkil,  lig- 

ger vid  kyrkan.  De  dernäst  största  går- 
darne: 1  mtl  skatte,  V',  frälse  Berga 

med  1  mtl  skatte  Trysta  och  V.,  frälse 
Åkerby  med  tegelbruk,  egas  af  bönder. 
I  Åkerby  kyrkoby,  6  frälse,  1  skatte, 
sålde  landshöfdingen  Jacob  Skytte  till 
r.  r.  Matthias  Soop,  den  1  Juni  1638, 
3  gårdar,  hvarå  dock  först  4  år  derefter 
fastebref  utfärdades.  I  handlingar  från 
1316  förekomma  gårdsnamn.  Byar  äro: 
Hjelmasta  1  rusth.,  2  augment,  Krogsta 

eller  Kroksta,  3  mtl  augment,  '/2  krono ; 
Söderby  eller  Sörby,  V/^  skatte,  '/.,  krono. 
Trysta  2  rusthåll.  Yggelsta,  1  '/o  ̂ ""ålse, 
hvaraf  1  Danviks  hospitals-hemman.  Sylta; 
—  1'  o  mtl  är  Uppsala  akademie  hem- 

man. —  Adress:  Uppsala. 

Akergarn,  nu  Olofsholmen,  uti  Hellvi 
socken  pä  Gotland,  med  ett  forntida 

kapell,  dit  man  vallfärdade  vid  Olsmes- 
san ;  oflfren,  som  då  lades  på  altaret, 
tillföllo  Solberga  kloster.  Vidare  hänvisas 
till   art.   Olofsholmen   och  Hellvi. o 

Akerholm  eller  Bokalla,  ett  säteri  i 
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Lofta  socken  af  Norra  Tjust  härad  i 
Kalmar  län,  belägen  vid  en  å  ej  långt 
från  dess  utflöde  i  Saltsjön,  V;  mil  s-  o. 
från  sockenkyrkan,  3  mil  frän  Westervik. 
Egendomen  består  af  hufvudgårdeu  om 

4^8  mtl  frälse-säteri  med  ett  bryggeri 
samt  underlydande  8  mtl  frälse  och  V12 
mtl  skatte,  alltsammans  år  1865  taxeradt 

till  230,000  rdr  rmt.  Vid  Åkerhohu  fin- 
nes en  stor  och  vacker  åbyggnad  af  sten 

i  tre  våningar  med  två  flyglar,  uppförd 
vid  medlet  af  förra  århundradet,  omgitven 
af  en  större  trädgärd.  På  egorna  finnes 
skog  till  husbehot  och  fiske  i  Saltsjön. 
—  Gården  namnes  först  1385,  då  drot- 
sen  Bo  Jonsson  tillbytte  sig  jord  i  Bokalla 
från  en  Peter  Thoraasson.  Sedermera  egdes 

godset  under  1600-talet  af  slägterna  Soop, 
Fleming,  Creutz.  Ulfsparre  och  Scheding, 
från  hvilken  sistnämnda  godset  dels  ärf- 
des,  dels  köptes  af  frih.  G.  H.  Lybecker 

i  början  af  1700-talet.  Efter  dennes  sons 
död  1776  köptes  det  af  ufversten  R.  H. 
Ahlberg,  adlad  Stjernsvärd,  fader  till  den 

bekante  skånske  jordbrukaren  C.  G.  Stjern- 
svärd. Sednare  egare  hafva  varit  hand- 
landen Textorius,  lagmannen  L.  M.  Tro- 

zelli,  expeditionssekreteraren  O.  J.  Risell- 
schöld   och    numera  frih.   C.   Raab. 

o 

Akerlänna,  frälse-säteri  om  Vo  mtl 
i  Bäliuge  socken  och  Bälings  härad  af 
Uppsala  län,  beläget  invid  skogsbygden, 

med  tvenne  torp:  1,348  qvadratrefs  ego- 
rymd, deraf  192  åker,  346  äng,  716 

skogbeväxt  mark.  Första  kända  egaren 

är  kapten  Xils  Benzelius,  adlad  Benzel- 
stjerua,  som  dog  här  1737;  sednare  tids 
egare  ha  varit  revisionssekreteraren  Stråle 

1825,  jemtu  underlydande  '/j  mantal,  en 
Scheliu  år  1849  och  slutligen,  jemte  un- 

derlydande 1^^  mtl  skatte,  en  Gustaf 
Ersson  år  1865;  säteriet  var  då  taxeradt 
till   8,000  rdr  rmt. 

Åkersberg,  Åckersberg  (i  jordebokeu), 
ett  frälse-säteri  uti  Höörs  socken.  Frosta 
härad  och  Malmöhus  län,  vid  Ringsjön, 

3^/4  mil  från  Lund,  '/^  mil  från  Höörs 
gästgifvaregård,  l)estår  af  1  mtl  och  ut- 

gör med  underlydande  l'/i2  frälse  och 
'/g  skatte,  ett  gods,  med  en  egorymd  af 
1,200  tid,  deraf  300  skog.  Mangårds- 

byggnaden är  grundmurad,  2  våningar 
hög,  med  2  flyglar  jemte  vacker  trädgård; 
till  godset  höra  mjölqvarn  och  bränneri. 
Gården  är  bildad  af  ryttmästaren  C.  N. 

Cronacker  på  1760-talet  och  utflyttad  frän 

byn  Höör  samt  enligt  kammar-kollegii 
resolution  af  den  3  ̂ lars  1761  kallad 

Akersberg;  ärfdes  af  son  och  sonson,  kom 
med  den  seduares  dotter  till  kammarherre 
Johan  Boman,  adlad  von  Seth,  dod  år 
1834,  och  eges  sedan  1849  af  enkefru 
assessorskan  M.  S.  Svedenborg,  född  von 

Seth.  —  Säteriet,  med  mycken  men  ma- 
ger och  stenbunden  åker,  svagt  höbol,  är 

taxeradt  till  36,000  rdr  och  hela  godset 
till  89,700  rdr;  å  säteriets  egor  är  Höörs 
jernvjigsstation  och  postexpedition. 

Akersberg,  f.  d.  Roo  Norrgården,  ett 
mtl  berustadt  säteri  i  Flisby  socken  af 

Wedbo  härad  och  Jönköpings  län,  om- 
kring IV2  mil  från  Ekesjö.  Den  vackra 

mangårdsbyggnaden,  upplörd  på  en  större 
höjd  med  vacker  utsigt,  har  ett  trigonome- 

triskt  bestämdt  läge  mellan  57"  45'  51,02" 
lougitud  och  3**  9' 39,71"  latitud;  egorna 
skola  vara  bland  de  bättre  i  trakten.  — 
Gården  har  varit  kapten  Tubbe  Nilssons 

enkas  donation  på  lifstid,  äfvensoni  asses- 
sor Lundelii;  har  sedermera  tillhört  öf- 

verste  Hans  Andersson,  adlad  Ramsvärd, 
död  är  1688;  reducerades,  samt  befinnes 
derefter  1748  hafva  tillhört  öfverste  He- 

dernstjeruas  arfvingar,  och  på  1770-talet 
majoren  G.  Trotzig;  egdes  år  1864,  jemte  2 

mtl  frälse  och  2^/4  mtl  skatte  inom  sock- 
nen, ^af  riksdagsmannen   A.   Peterson. 
Akersberg  eller  Bittinge,  tre  mantal 

krono-säteri  och  öfverste-boställe,  uti  Stora 
Mällösa  socken,  Askers  härad  och  Öre- 

bro län,  beläget  nära  sjön  Hjelmaren, 

2V2  mil  från  Örebro.  Gården  tillhörde 
förr  slägten  Natt  och  Dag;  men  reduce- 

rades af  kon.  Carl  XI.  Taxeringsvärdet 
är  42,000  rdr  rmt.  Under  åren  1857 
— 58  ha  här  varit  förlagda  2  hingstar 
frän  Strömsholms  stuteri. o 

Akersborg,  en  borgruin  i  Westmanland 
vid  grundel  Htm  uti  Arbogaån,  strax  otvan 
om  Kongsöhr,  bland  några  lummiga  ekar  på 
en  gräsbeväxt  klippförhöjning,  till  venster 
om  lägenheten  Asphäll.  Ruinen,  en  bland 
de  vackraste  i  trakten,  består  af  en  fyrsidig 

byggnad  af  22  alnars  bredd  och  28  alnars 
längd.  Muren,  som  består  af  grof  gråsten, 
sammanfogad  med  murbruk,  eger  på  östra 
sidan  öfver  4  alnars  lodrät  höjd  och  ända 
till  5  alnars  bredd.  Frän  vestra  sidan,  som 

höjer  sig  föga  öfver  marken,  utgår  mot 
vestra  hörnvallen,  eller  måhänd.i  ett  mot- 

stående torn,  hvaraf  nu  mera  blott  några 

gräsbeväxta  stenhögar  äro  öfriga,  en  högst 
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otydlig  murstracka,  äfvensom  vid  sydöstra 

hörnet  al"  torstiiämnda  fyrsidiija  byggnad 
en  fyrkantig  mindre  stensjittiiing  lörniär- 
kes.  Det  hela  omgifves  af  Herdubbla  graf- 
var.  A  en  karta  öfver  Kmigsöhrs  södra 

ladugård  af  år  1696  finnes  följande  an- 
tecknadt  rörande  detta  minne:  »Slottz- 
holmen,  i;n  i  fordua  tider  om;4räfd  och  nu 

kringfluten  holrae,  uppå  hviiken  ett  slott 
eller  kungshus  tillförne  stuit,  hvarefter 
ännu  rum  och  rudera  efter  murarna  finnes. 

Varandes  på  denna  holme  nedanför  sjelfva 

slottsbacken  och  mellan  blog-jjiolmarne  en 

slät  plats,  som  nu  brukas  till  slog;  be- 
står af  små  starrbotten.  Bredvid  slotts- 

liolm<:n  ligger  en  ainiaii  omgräfd  och 

kringfluten  holrae,  Hjelpeholmen  kallad.» 
I  Palrasköldska  saralingarne  finnas  dessa 

anteckningar  rörande  fästet:  »Det  förme- 
nas hafva  varit  ett  af  Westerås  biskops 

slott,  som  1527  återkallades  under  kro- 
nan och  sedan  nedrels;  on)  det  icke  är 

äldre  och  hafver  blifvit  förr  ödelagdt, 
emedan  stora  ekar  stå  nu  mellan  murarna 

uppväxta,  af  3  eller  400  års  ålder.  Detta 

slott  hafver  varit  med  4  grafvar  ät  landt- 

sidan  befäst,  som  än  klarliga  synas.  Som- 
liga mena  det  varit  Åkers  borg,  som 

omtalas  uti  historierna.  Arboga  slott  har 
legat  der  än  är  bredast  och  helt  sank, 
så  att  det  nästan  för  en  oöfvervinnerlig 

fästning  i  förtiden  varit  skattadt  för  dess 
belägenhet  skull;  hvad  namn  det  haft  är 
okunnigt.  Flera  hafva  varit  af  tanken, 
att  fästet  är  samma  Akersborg,  hvarpå 
konung  Birger  ofta  vistades  och  hvar 

han  utfärdat  åtskilliga  bref,  hvaremot  an- 
dra icke  tvekat  antaga,  att  det  Högvalla, 

hvilket  Engelbrecht  säges  intagit  efter 

det  han  förstört  Köpings  Hus,  vore  att 
härstädes  sökas.  Man  har  äfven  en  be- 

rättelse af  en  äldre  man  i  angränsande 

Björskog  socken  om  Akersi^org:  På  slot- 
tet bodde  i  fordna  da^ar  en  jungfru, 

hviiken,  då  hon  en  sommar  blef  kring- 
ränd  af  röfvare,  stack  eld  pä  huset  och 
flydde  sin  kos  med  folk  och  gods  sitt. 
Fästet  blef  derefter  aldrig  iståndsatt,  utan 

förföll  mer  och  mer».  (Runa,  af  Dybeek, 

2:dra^  haft.   24  sidan.) 

Äkershult,  ÅckershuH,  ett  frälse-säteri 
af  3  mtl  i  Korsberga  socken  af  Östra 

härad  och  Jönköpings  län,  med  ett  gan- 
ska vackert  läge  pä  en  höjd  vid  stran- 
den af  Hjertasjön,  1  mil  s.  o.  frän  Hvet- 

landa,  6  mil  från   Wexiö.    Mangårdshuset, 

af  trä,  omgifves  af  två  trädgårdar  med 

euvmängd  fruktträd,  och  af  en  park.  — 
Äkershult  är  adliga  ätten  Rosenqvists  stam- 

gård ;  den  förste  af  ätten  var  major  Nils 

Jönsson,  adlad  Roscnqvist  till  Äkershult, 
död  1646;  hans  sonsons  dotter  Anna, 

gift  med  ka|)ten  Sigismund  Bronikowsky, 
död  1754,  försålde  gården,  troligen  till 

öfverste  Mannerhjelm,  och  skall  den  se- 
dermera tillhört,  efter  hvarandra:  friherre 

J  G.  Makeléer,  gift  med  Hedvig  Rosen- 
qvist,  ryttmästaren  Strokirch,  kornett  C. 

Gripensköld,  kapten  F.  Klingströra,  öf- 
verste E.  J.  Troili,  landshöfding  F.  Ulf- 

sparrt,  öfverste-löjtn.  C.  G.  Reutersvärd 
sedan  1834,  under  rlet  han  egde  gärden 

dog  1849  här  på  det  fordna  fädernegod- 
set major  F.  Chr.  Rosenqvist;  år  1865 

var  löjtn.  Knut  Adelsvärd  egare.  Sist- 
nämnda år  taxerades  säteriet  till  36,100 

rdr  rmt;  egor\  mden  utgÖres  af  något 
öfver  100  tid  odlad  jord  och  50  tid  äng 

sam t^  af  vidlyltig  hag-  och  skogsmark. 
ÄkerssjÖ,  en  liten  insjö  i  Gerdhems 

socken  af  Elfsborgs  län,  2  mil  s.  v.  från 

Wenersborg;  härigenom  är  Trollhätte  ka- 
nal ledd,  sedan  den  blifvit  först  sprängd 

genom  en  bergås;  vid  sjöns  uttappande, 
för  att  erhålla  tillräckligt  djup,  fanns  i 

mängd  ekvirke,  till  utseende  lerauingar 

efter  en  skeppsbrygga,  samt  skeppsankare 

af  jern,  uråldriga  guld-  och  silfvernip- 
per,  bestående  af  ringar,  späunen,  hakar, 

glasperlband,  uppträdda  på  silfvertrådar 
ra.  m.,  hvaraf  det  vill  synas  som  här  i 

forntiden  varit  en  liten  haran  uti  Göta- 
elfs  dal,  som  då  troligen  varit  eu  vik  af 
hafvet.  Dessförinnan  gafs  till  denna  sjö 

ingen  vattenväg,  icke  ens  för  den  ringaste 

farkost.  Granitåsen  skiljde  sjön  från  elf- 
vens  öfra  lugnvatten,  och  öfver  det  nedra 

hade  den  alla  de  följande  många  slus- 
sariips   sammanlagda   höjd. 

Åkerström  eller  Strömma,  ett  hälft 

mtl  frälse  i  Xaglums  socken,  Fräkne  hä- 
rad, Göteborgs  och  Bohus  län,  vid  Göta 

elf,  på  gränsen  mellau  Westergötland  och 

Bohus  län,  2*/^  mil  från  Wenersborg, 
V3  mil  nedanför  Trollhättan,  iVg  ™il 
ofvan  om  Lilla  Edet;  af  detta  hemman, 

som  kronan  eraottagit  i  vederlag  i  stället 

för  V2  '^*'  fr. -säteri  Hidt  och  '/^  frälse 
Quarntorp,  har  år  1843  V- 4  mtl,  med 
tillhör.! nde  mjölqvarn  om  2  par  stenar, 

blifvit  upplåtet  åt  Trollhätte  Nya  kanal- 
bolag.    Här   märkas:    Åkefströnis  neder- 
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Iwjsplats  för  jeni  från  Wänulauds  bergs- 
lag. Åkerströms  kanal,  mellan  Wenersborg 

och  Göteborg,  pä  hvars  nordöstra  strand 

ett  3 '/o  fot  högt  lall  undvikas  nära  In- 
taga gästgifvaregård  medelst  en  i  berget 

sprängd  sluss,  af  182  fots  längd  och 
36  fots  bredd.  Litet  nedanför  denna  sluss 

tilldrog  sig,  år  1648,  ett  märkvärdigt 
jordfall,  från  hvilket  gammalt  folk  i  orten, 
ännu  vid  Schuberts  besök  der  1817,  räk- 

nade sin  ålder.  Hastigt  och  utan  något 
toregående  buller  störtade  en  jordsträcka 

om  100  alnars  längd  och  27  alnars  tjock- 
lek i  strömmen  och  hämmade  dess  lopp. 

Strömmen  flöt  tillbaka  och  bortförde  med 

iig  gärden  Åkerström,  dervid  85  menni- 
skor  förlorade  lifvet.  Bäcken,  som  skiljde 
Wassända  socken  frän  Bohus  län,  blef 

tvingad  i  ett  nytt  lopp.  Der  Göta  elf 
vid  jordfallet  stannade,  blef  den  100  alnar 
bred  och  mer  än  20  alnar  djup.  Vattnet 
nedanföre  flöt  undan,  men  det  som  var 
ofvanföre  steg  öivcr  sin  vanliga  höjd. 

Derigenora  blefvo  de  nedersta  Trollhätte- 
fallen uppdämda,  och  strömmen  blef  så 

häftig,  att  stångjern  kastades  högt  upp 

på  landet.  Göta  elfs  östra  lopp  blef  all- 
deles tilldämdt,  men  efter  27  dagar  bröt 

den  ̂ sig  en    ny   väg  mera  vestligt. 

Akersvass,  ändpunkten  af  Trollhätte- 
kanal,   nedanför  Akersströms  sluss. 

Åkerö,  ett  frälse-säteri  uti  Bettna  soc- 
ken, Oppunda  härad  och  Nyköpings  län, 

3V4  io'l  J^rån  Cathrineholms  jernvägssta- 
tion,  3V2  ™>1  frän  Nyköping,  består  af 
1  ratl,  och  de  underlydande  hemmanen 
af  15V8  ™antal.  Mangårdsbyggnaden  är 
uppförd  i  prydlig  och  smakfull  stil,  med 
det  vackraste  läge  på  den  af  Yngarn 
kringflutna  Akeröns  östra  ända,  omgifven 
af  trädgård  med  orangeri  o.  s.  v.  Den 

förutvarande  byggnaden,  uppförd  på  1520- 
talet,  nedsprängdcs  1750  i  sjön  för  att 

bilda  grund  till  en  parterr  framför  nuva- 
rande boningshus;  den  finnes  afbildad  i 

Dahlbergs  Svecia  Antiqua  et  Hodierna. 
—  .Vkerö  var  redan  tidigt  ett  ansedt 
herresäte  och  räknar  19  riksråd  bland 

sina  egare,  alla  af  landets  förnämsta  släg- 
ter,  mellan  hvilka  det  oftast  gick  i  arf 
genom  giftermål.  Rörande  godsets  äldsta 
egare  finnas  mycket  olika  uppgifter;  så 
■ikall,  efter  h.  e.xc.  grefve  A.  Sparres  an- 

teckningar, riksrådet  Bo  Niclisson,  d.  ä. 
(Natt  och  Dag),  en  af  allmogens  anförare 
vid  Karleby  i  Westergötland  vid    sin  död 

1327  lemnat  godset  till  sin  son  r.  r. 
Bo  Bosson.  Efter  Adelns  Attar-taflor  synes 
den  först  kända  egaren  (år  1300)  varit 
marsken  Kättil  Bengtsson  (Bjelke),  som 

bragte  Carelen  under  Sveriges  lydno;  där- 
efter sonen  r.  r.  Thure  Kättilsson,  som 

lefde  1322  och  var  gift  med  Sigrid  Bos- 
dotter, förutnämnda  Bo  Niclisson  Natt 

och  Dags  dotter.  Sedermera  uppgifves 
godset  kommit  till  Bo  Bosson  Natt  och 
Dags  magar  Michelsdorp  och  r.  r,  Algot 
Månsson  Sture  (f  1426);  äfven  sonen 
Nils  Bosson  (Natt  och  Dag),  riddare  1396, 
och  dennes  son  r.  r.  Bo  Niclisson  d.  y.  samt 
ståthållaren  öfver  Nerike  Ake  Johansson 

Natt  och  Dag,  som  under  Sten  Stures  tid 
våren  märklig  höfvidsman(t  I510),skrefvo 
sig  till  Åkerö.  Bland  egare  nämnas  vidare 
Riksr.  och  lagmannen  Svante  Ake  Jönsson 
(Jonisson),  gift  med  Brita  Gregersdotter 
(Lillje),  och  som  lefde  år  1490,  svågern 
Folke  Gregersson  Lillje  (f  1508),  hans 
enka  Brigitta  Tott,  hennes  syster  Anna, 
af  hvilken  gamla  byggnaden  troligen  blifvit 
uppförd ;  hon  var  först  gift  med  riksrådet 
Henrik  Bitze  (f  1505)  och  derpå  med 

element  Hogenskild;  kom  med  dennes  dot- 
ter Anna,  genom  gifte,  först  till  riksrådet 

Jakob  Krumrae  och  sedan  till  r.  r.  Nils 

Pedersson,  som  drunknade  1550  i  Brå- 
viken ;  egdcs  äfven  af  sönerna,  som  kalla- 

de sig  Bjelke;  beboddes  1590  af  den  ene, 
Hogenskild  Bjelke,  strax  efter  det  han 
varit  vice  regent  i  Sverige  under  kon. 
Johans  vistande  i  Reval ;  både  han  och 
brodern  Thure  blefvo  såsom  Sigisraunds 
medhållare  halshuggna  i  Linköping  1600. 
Hogenskild  Bjelkes  dotter  Ebba,  gift  med 
r.  r.  Axel  Bjelke,  blef  såsom  delaktig  i  faderns 
brott  dömd  till  fängelse  och  all  hennes 
egendom  konfiskerad.  Men  Åkerö  egdes 
fortfarande  inom  slägten.  En  kunglig  dom 
mellan  Axel  Drake  m.  fl.  och  Nils  Bjelke, 
angående  2  gårdar  Åkerö,  befinnes  daterad 
den  27  Okt.  1620.  Bemälde  Nils  Bjelke, 
son  af  Thure,  dog  1625.  Godset  har 

äfven  tillhört  sonen,  öfverste-löjtn.  Thure 
(f  1647)  och  med  honom  utslocknade  på 
svärdsidan  adliga  ätten  Bjelke  af  Åkerö. 
Efter  hans  död  egdes  godset  af  enkan 
M.  E.  Sparrc,  genom  testamente,  och  från 
1650  af  hennes  andra  man  r.  r.  Gustaf 
Nilsson  Bjelke,  båda  döda,  år  1661  och 
1662,  dcrefter  af  deras  son,  frih.  Thure 

Bjelke,  dödskjuten  i  slaget  vid  Lands- 
krona år  1677,  sedan  af  hans  enka,  Hed- 
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vig  E.  Lewenhaupt,  genom  raorgongåfva; 
hennes  svägerskor  Maria  ocli  Margaretha 

Bjelke  besutto  Åkerö  i  afträiie  för  bro- 
derns gäld;  (Jen  sednare  dog  här  1726 

sedan  hon  blifvit  enka  elter  r.  r.  friherre 

Bengt  Horn,  som  afslöt  den  s  k.  Kar- 
diska freden  med  Ryssland;  hennes  stjiif- 

dotter  Cath.  Ebba  Horn  bekom  Åkerö 

genom  testamente,  och  efter  hennes  död 
1736,  mannen  r.  r.  Axel  Baner  (f  1742). 

Ciodset  öfvergick  1745  genom  testaments- 
klander  till  Margareta  Bjelkes  kusin,  Ebba 

Sparre,  gilt  med  general-löjtn.  grelvc  E. 
r,  Stenbock,  från  hvilka  det  löstes  1748 

af  r.  r.  grefve  C.  G.  Tessin,  som  var  en 

af  godsets  ryktbaraste  egare;  öfverträf- 
fande  såsom  lärd  både  far  och  farfar 

i  byggnadskonsten,  lemnade  han  ock  här 
efter  sig  såsom  minne  den  nuvarande 

sköna  slottsbyggnaden;  länge  omtalades 
ock  bland  godsets  folk  hans  maka,  Lovisa 

Ulrika  Sparre,  i  ungdomen  för  vett  och 

fägring  hofvets  prydnad,  sedermera  alla 

fattigas  och  behöfvaudes  hjelp  samt  rad- 
gifvarinna.  lessinska  ätten  härstammar 
från  Stralsund,  der  förfädren  en  längre 
tid  varit  rådsherrar.  De  ädla  makarna 

skola,  enligt  A.  A.  Afzelius,  bfida  dött  på 
Åkerö,  hou  1768  och  han  1770,  men 

efter  annan  uppgift  såldes  Åkerö  af  dem 
redan  1759  till  friherrinnans  bror  öiver- 

ståthällaren  gr.  Axel  Wrede-Sparre,  b  vars 
hus  på  sin  tid  var  ett  af  de  mest  aktade 

i  Sverige,  ty  dess  ton  var  god,  då  hof- 
vets ansågs  vara  motsatsen,  (död  1772); 

han  ärfdes  af  magen  rikskansleren  grefve 

Fr.  Sparre,  som  efter  afskedstagandet  bodde 
här,  der  han  ock  dog  1803;  denne  ärfdes 

af  svärsonen,  lagman  F.  Montgomery,  död 
här  år  1831.  Sednare  egare  ha  varit:  C. 
Arfvedsson,  1851,  och  1864  löjtn.  friherre 

C.  Leijonhufvud,  gift  med  friherrinnan 
Cederström,  hvars  moder  var  en  dotter 

till  nämnda  Arfvedsson,  samt  slutligen 
friherre  R.  Cederström.  —  De  från  Tessins 

tid  här  förut  befintliga  dyrbara  samlingar 
af  böcker,  taHor,  handskrifter  ni.  m.  äro 

nu  till  största  delen  förskingrade.  Å  säte- 
riets egor  förekommer  ett  jätteträd  af 

mycket  hög  ålder.  Bland  trädgårdens 

alster  förtjeuar  nämnas  en  sorts  äple, 
bekant  under  namnet  Åkerö  äple,  som  uti 

bördighet  lärer  af  ingen  annan  art  öfver- 
träflfas,  och  ställes  i  värde  lika  med  Gra- 

vensteins-äplet;  den  borde  odlas  öfver  hela 
landet.    Åfven  finnes  der  ett  medelålders 

träd,    bärande    hvita    åkeräplen  af   någon 

liWiet   nu(l    »nya    engt-l.ska   Dufäplet«.   — 
Åkerö    gods    var    1865   lax.   till   20O,6UO 

rdr   rmt.      Af    de    underlydandtr    iiro    2 Va 

mtl,   med   tjvarn   och   såg,  belägna  i  Björk- 
viks och   öV,    mtl    i    Hälla    socken;    till 

godset  hörer  äfven   kalkugn     Säteriet   ut- 
gör  hela  extra  soldatroten  J^  98  med  2 

mtl   och   uti  M  99    för     iVj    mtl,  enligt 
K.   Majt:s  resolution   af  d.  24  Jan.  1840. 

Akeshof,  ett  frälse-säteri  uti  Brorama 
socken    af    Sollentuna     hiiratl    och   Stock- 

holms   län ,     Vo    rail     'r^"!    hufvudstaden 

och     kyrkati,    består   af   1V4  nitl.     Man- 

gårdsbyggnaden, af  sten,  är  ganska  pryd- 
lig och   omgifven    af    rätt    ansenlig  träd- 

gärd.    Akeshof,  hvars  fordna   namn  varit 

Nockeby,  har  erhållit    sitt    nuvarande   på 

1640-talet    af    dess     först    kända    egare, 
riksmarskalken  friherre  Åke  Axelsson  Natt 

och    Dag,     och     utgjort    ett    större    gods 
i  så    väl    hans    som    efterföljande    egares 

tid  ända    inpå    1840-talet;    dessa    ha  va- 
rit:   genom  gifte,  riksamiralen  Claes  Bjel- 

kenstjerna    och    presidenten   Knut  Kurck; 

genom  köp:  den   förste  justitiae-kansleren 
i  riket  Gabriel    Wett,    adlad  Stjerncrona, 

som  utmärkt  sig  genom    trohet  och  kär- 
lek för  konung  och  fosterland  samt  hade 

under  de  svåra    krigsåren    sin    förmögen- 
het ospard    till    rikets    tjenst    och    gjorde 

det    vid     hvarjehanda    tillfällen    ansenliga 

törskotter;   var   vid   sin   död,   1723,  presi- 
dent i  Svea  hofrätt.    Godset  ärfdes  af  son 

och   sonson,  den  sednare  gitt  med  en  fri- 

herrinna FriesendorÖ',    hvars    broders,  öf- 
verste  kammarjunkare  F.  L.  Friesendorfts 
enka, friherrinnan  Carolina  Gustafva  Kurck, 

härstammande    i    4:de    led    frän    gårdens 
förutnämnda  egare,  presidenten  Kurck,  pä 

1840-talet    inköpte    Akeshof    och    försål- 
de Ekensholm,  samt  är   ännu   (år    1865) 

egarinna    deraf.     Under   sednare   åren  ha 

vid  godset    nyodlingsföretag    blifvit  verk- 
ställda och   förbättrade    redskap  använda. 

Akeshof,    hvartill    hörer    vattenqvarn,    ut- 

gjorde 1865   med   underlydande   1   frälse- 
säteri Lilla    Ranhamraar    och    iVg  frälse 

Karsvik,  ett  gods,    taxeradt    till   141,000 

rdr  (deraf  90,000  rdr  för  hutvudgården); 
ännu   1849  voro    derunder  lydande   12% 

mtl,  deribland   frälse-säteriet  jStora  Ange- 
by,   byarne  Riksby  oeli   Bäckomberga,  allt 

sedan    Natt  och    Dag'ska  slägtens  besitt- 
niugstid. 

Akesholm,  fr.-säteri,  se  art.  Ovesholm. 



532 Akersta. Ak re. 

Akersta,  mönsterofård  i  Ijjusdals  soc- 
ken af  Norra  He!?ini{laiKl  orli  Gefleborors 

län,  se  art.  Ljusdal  (IV  hand.,  sid.  490, 

2  sp.);  här  var  redan  Sr  1863  täckdik- 
ning verkställd,  och  voro  dikena  isjen- 

lagda    raed   trärdslf. 

Akesta,  egendoui  uti  Skultuna  soc- 

ken at"  Xorrbo  härad  och  Westeriis  län, 
är  belägen  på  den  äs,  som  pä  östra 

sidan  åtföljer  Westerås  Svarta,  och  ut- 
göres  af  1  mantal  skatte,  hvartill  höra 

mjölqvaru  om  3  par  stenar  samt  såg- 
qvarn,  alltsammans  taxeradt  till  40,000 
rdr  rrat.  Gården  ugpgifves  förr  hetat 
Wreta  och  erhållit  nuvarande  namn  af 

biskop  Åke  Johansson,  som  förut  egde 
Fiholm,  men  förlorade  detsamma  vid 

kung  Carls  räfst  1454,  bvarefter  han 

inköpte  denna  gård,  som  sedan  kommit 

i  kronans  ego,  ty  den  öfverläts  1645  af 

drottning  Kristina  åt  Skultuna  messings- 
bruk;  har  ock  varit  donerad  biskop  Olaus 
Laurelius;  indeltes  1685  till  rusthåll, 

innehades  på  1770-talet  af  rusthållaren 
Odelberg  och  ege»  nu  (1865)  af  .lohan 
Gustaf  Odelberg. 

Akforss.  ett  mtl  frälse  i  Betlna  soc- 

ken, Oppunda  härad  och  Nyköpings  län, 

4  mil  från  Nyköping,  med  qvarn  för  4 

par  stenar  och  såg,  lyder,  jemte  2  mtl 
frälse  i  samma  socken,  till  Lagmansö 
fideikommiss. 

Akleby,  pappersbruk  i  Frössveds  soc- 
ken, Wadsbo  härad  och  Skaraborgs  län, 

å  ',4  skattehemman  Akleby  egor,  vid 

Ösan,  ̂   4  mil  från  Wäriugs  jeruvägs- 

station.  1'  4  mil  från  Sköfde:  eges  af 
en    Ijpnde. 

Akra,  egendom  uti  Runtuna  socken 

af  Rönö  härad  och  Nyköpings  län.  2 

mil  norr  om  Nyköping,  består  af  2  mtl 

skatte-rusth.  samt  underl.  V^  frälse  Häst- 
hagen, med  en  egorymd  af  800  tid, 

deraf  216  åker,  41  äng,  543  skog  och 

hagmark;  taxeringsvärdet  är  60,000  rdr, 

—  Maugårdsbyggnaden,  af  sten  och  trä, 
är  nyligen  uppförd.  Godset  har  i  en 
sednare  tid  jerate  andra  hemman  inom 
socknen  (se  art.  Runtuna)  lydt  under 
Täckharamar  och  varit  arrenderadt  af 

löjtn.  O.  E.  Kuylenstjerna;  försåldes  der- 
ifrån  1866,  och  ul,ör  nu  en  särskild 

egendom. 

Akra,  på  2  hemmansnummer,  med 
en  ordinarie   ränta  af  14   rdr  25  sk.   11 

rst.  kronovärdi    för    hvartdera;    är  köpt 
till    skatte     1804    af  friherrinnan   U.   E. 
Örnsköld   och  fröken   H.   M.  v.   Berchner 

för  290   rdr  38  sk,  bko,    och   indelt  till 

båtsmausrotcn  M  80  för  2  mtl.    Bördsrät- 

ten har  varit  donerad  till  Gerdt  Störning. 

Akre,    l\v   i   Rogsta   socken  och   N:a 
Helsingland    af    Gefleborgs    län,  ̂    mil 

från   Hudiksvall,   på  S\},1   mtl  skatte  och 

4  n:r;   är  anmärkningsvärd  såsom  historie- 
raålaren    .Tohan     Åkerströms     födelseort. 

Fadern,    Jon    Mattsson,    var  der  skatte- 
bonde, gift   med   Brita  Eriksdotter.   Lust 

för  läsning  yttiade  sig   tidigt  hos  gossen, 
men    ännu    tidigare    utvecklade  han  sin 

medfödda  böjelse  för    teckning  och   fann 
sin    största    lust  i  att    måla    väggarne  i 

grannskapets  stugor.     Härtill  måste   han 
likväl    använda    tiden,    då    fadern   var  i 

Hudiksvall   för  att  afytlra    något  af  går- 
dens afvel,  ty   denne  talte  ej  att  den  son, 

han    ville    se    bland  aktade  jordbrukare, 

blefve  en   målare.     Då   fadern    upptäckte 
huru  hans  son  använde  den  tid,  dä  fadren 

var  borta,  tog   han    honom   med  sig  till 
staden    för    att    insätta    honom   i  skola; 

men    hans    lust    att    måla  eggades  blott 

ännu  mer,  då   nu  äfven  tillfälle  yppades 

att  erhålla  bättre  färger;  snart  öfverens- 
kom    han    med    en   målare  i  staden,   att 

der    ingå    i    lära.     Fadern    såg    honom 

oförmodadt  bland  stadens  lärgossar.   Han 

fick   1777   flytta  till  målarmästaren  Hall- 
berg, hos  hvilken  han  arbetade  fem  år.  Blef 

gesäll   1782  och  begaf  sig  till  Stockholm, 

der    han    på    den    Stockholmska   mästa- 
rens tillstyrkan    i    flera    år   fick    begagna 

undervisningen  i  kongl.  Målare-  och  Bild- 

huggare-akademien.   Snart  inskrefs  Åker- 
ström  bland   akademiens  elever,  belöntes 

kort    derefter    med    prismedaljer,    första 

gängen  den   24  Jan.   1784,    dä  han  för 
teckning  efter  gipsen  fick  3:dje  medaljen 
i  silfver.     Han    valdes  att  måla  dekora- 

tioner till  operan   Gustaf  Wasa,  inträdde 

i   Deprez's  atelier  och  fick^  nu  aning  om 
hvad   konstnärlighet  var.    Ar   1787   vann 

han    akademiens    högsta    pris,   en  guld- 
medalj, och  biet  derigenom  berättigad  till 

resepension       Privata    personer   samman- 
sköto  medel  för  att  bekosta  resan  till  Roui, 

dit  Åkerström    äfven    kora;  men  nu  må 

endast  tilläggas,  att  han,  i  besittning  af 
all»    erforderliga    både    goda    och   onda 

egenskaper    att    reta  och  intaga  en   för- 
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(lerfvad  tid,  lyckades  alltförväl  då  fri^a 
var  om  de  frivolaste  och  obscenaste  com- 

positioner.  Tecknaren  af  Akerströnas  l>i- 
oirrafi  (Biofjr.  Lex.  23  del.,  sid.  188) 
slutar  med  önskan  att  kunna  tillropa  de 

lindra  Romresande  konstnärerna,  nkr  de 
der  stannat  vid  Åkerströms  j^raf  (lian 

(log  i  Kom  vid  37  ars  ålder  med  ut- 
tömda lifskrafter  i  de  jjröfsta  sinjdifja 

njutningar):  nSmnlighetsrnset  är  en  sjelf- 
förbräniiinij». 

Akroksforssen,    fordom    ett    stång- 

jernsbruk   ocli    manufakturverk   uti  Fryks- 
ände  socken.    Fryksdals   härad   och   Carl- 

stads län,  egdes  pa    184()-talet  af  C.  J. 

Tjäder.   C.   "VVseru   och    meddelegare. 
Al,  Åhl,  socken,  en  af  de  minsta 

i  Osterdalarne,  hörande  till  Medan-Siljans 
föo;dcri  af  Stora  Kopparberj^s  län,  är 

belägen  3%  "lil  »•  \'  '^'än  Falun  med 
585  fots  höjd  öfver  liafvct.  omgifven  i 
norr,  nordvest  och  vester  af  Leksands 

socken,  h varifrån  hon  skiljes  genom  In- 
sjön och  den  derifrän  i  sydvest  flytande 

Dalelfven,  i  söder  af  Gagnef,  i  sydost  af 

Tuna,  Asjjeboda  och  Kopparberg  samt 
i  nordvest  af  Bjursås  socken.  Största 

längden  är  V  ̂   mil,  största  bredden  '/s 
mil;  arealen  uppgifves  i  sednast  utkomna 
beskrifning  öfver  J)alarne  (tryckt  1863) 

till  2  qvadratmil  =  46,000  tid  eller 
157,097  qvadratref  (2  qvadratmil  äro 

dock  259,200  qvadratref),  (Forsell  upp- 
gaf  53,345  tid,  Hahr  l,2r,!  qvadratmil 

'=^  29,253  tid  eller  163,816  qvadratref), livaraf  47,421  inegor.  101,360  skogar 
och  betesmark,  5,353  mossar  och  2,962 

qvadratref  vatten.  Hemmantalet  19,,,. 

mantal,  deraf  \^\  prestbord,  det  öfriga 
skatte,  är  äsatt  ett  tax. värde  af  489,300 

rdr  rmt,  hvartili  komma  Insjö  koppar- 
verk ocl)  åtskilliga  andra  verk,  tillhö- 

rande Stora  Kopparbergs  bergslag,  taxe- 
rade till  20,200  rdr  rmt.  Folkmängden 

år  1810:  2.050,  uppgick  1865  till  2,350. 

—  Socknen,  uppfylld  åt  alla  sidor  af 
större  och  mindre  berg,  eger  till  följd 

deraf  en  mycket  omvexlande  natur;  en- 
dast från  elfbron,  (örbi  kyrkan,  utbreder 

sig  ett  öppet  fält  mot  Brenäs  och  Helg- 
bo  byav,  hvilket.  i  söder  bekransadt  af  en 
lummig  löfskog,  erbjuder  en  leende  och 

rik  anblick  öfver  bördiga  åkrar  och  blom- 

strande ängar,  men  pa  andra  sidan  Helg- 
bo  möter  en  genom  återstoden  af  socknen 

vri. 

fortgående  skogsmark,  endast  här  och 

der  afijruten  af  några  framskymtande 
tegar  och  tägter.  De  förnämsta  bergen 

äro:  tSkaluberyet  och  Åsberget,  Scfinmar- 

heryef  och  A/rättsboberget,  med  storar- 
tade utsigter.  Wahlberget,  Fjellberget, 

hvarilrån  man  iifverskadar  icke  mindre 

än  15  sjöar,  Tuna  kyrka,  exercisplatsen 
Rommahed  m.  m.  Loppberget,  Hoberget 

och  Gliet-  eller  Gnipboberget,  med  utsigt 
öfver  det  l)ebyggda  fältet  mot  Insjön 

och  elfven.  —  Bland  sjöar  och  vatten 
drag  märkas:  Insjön,  med  en  höjd  af 

568  fot,  der  en  mängd  svanor  öfver- 
vintra;  sommartiden  råder  der  rätt  be- 

tydlig skeppsfart  med  2  ångfartyg  samt 
ett  stort  antal  större  och  mindre  last- 

dragare;  tre  la.stageplatser  finnas  här, 

förutom  1  huusta  faktori,  der  bogserings- 
flottiljen  vanligen  har  sin  vinterstation; 

Helgsjön,  Gryssen,  Rexsjöame  och  Tan- 
sen.  Jordmånen  i  de  mera  höglända 
trakterna,  eller  i  socknens  södra  och  östra 

delar,  består  af  stenbunden  grusjoi-d,  i 
den  mellersta  af  väslcra  och  i  den  vestra 

af  flygsand ;  på  det  kring  kyrkan  när- 
mast belägna  faltet  lerblandad  sandmylla. 

Bergarterna  bestå  allmännast  af  gneis  och 

granit,  men  åtskilliga  malmstreck  af  jern 

och  koppar  samt  betydliga  kalklager  finnas 

spridda  öfver  östra  delen.  I  (lustaf  Wa- 
sas tid  utgjorde  Ahl  en  stor  bergslag, 

der  många  rika  bergknapar  hade  både 

koppar-  och  jernhyttor,  hvilka  sedan 
blifvit  ödelagda.  Ännu  drifves  Insjö 

koppargrufva,  uppiunnen  år  1664:  vid 

ödelagda  Flodbergs  och  Vargbergs  kop- 

pargrufvor  anträtias  kopparkisen,  glim- 
merskiffer  samt  gedigen  vismuth,  äfven 

svaivelbunden  molybdén.  Bland  sock- 
nens jerngrufvor  bearbetas  Watsar/sbergs, 

Svedje,  Blackbergs,  Sominarbergs  och  Di- 
gerbergs  grufvor.  På  sednare  åren  ha 
ur  9  å  12  grufvor  erhållits  36  å  72,000 

centncr  årligen.  Ar  1865  bedrefvos  en- 
dast 4  grufvor,  lemnande  26.661  centn. 

jernmalm.  Emellan  Helgbo  och  Busmor 
är  en  silfvergrufva  inmutad  år  1863. 
Vid  förstnämnda  ställe  finnes  äfven  mi- 

neralkälla, och  jernhaitigt  \ ätten  på  flera 
andra  ställen.  Skogarna  bestå  mest  af 

tall  och  gran ;  löfskogen,  till  större  delen 

bestående  af  björk,  är  dock  ymnig.  I 

Oxberg  växer  lönn  och  lind  vild;  af  äd- 
lare trädslag  finnas  planterade,    särdeles 

6« 
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vid  prestgårdarne  och  Thunsta,  lönn.  alm, 

poppel,  oxel,  syrener  och  hvarjehanda 
tViikttiiid.  —  HutVudnärin^en  är  åkerbruk 

med  boskapsskötsel;  hufvudsädet  hafra ; 
sädesodlinsjeii  motsvarar  dock  icke,  till 

följd  af  den  svaga  jorden  samt  frost- 
skadorna, behofvet.  Ar  1860  utgjorde 

den  odlade  jorden  13.500  qv.ref,  ängen 

33,6U0,  Fodertillgången  är  knapp.  Sko- 

gen, mycket  anlitad,  motsvarar  knappt  all- 
mogens vanliga  hembehof.  Den  sista 

mogna  furan  fälldes  ilr  1747.  Bland 

binäringar  är  grufbrytning  den  hufvud- 
sakligaste:  genom  malraforsling  beredes 
dem  som  hafva  liästar  en  god  inkomst; 

några  sysselsätta  sig  med  kolning  i  an- 
gränsande socknar,  andra  tillbringa  viu- 

lern  i  Stockholm,  der  de,  särdeles  genom 

vedhuggning,  erhålla  rätt  god  inkomst; 

q  vinnorna  begifva  sig  stundom  till  södra 

delen  af  länet  på  tröskarbete;  kalkbrän- 
ning, fordom  en  god  binäring,  afstannar 

allt  mer  och  mer:  de  fiskrika  sjöarne 

och  de  på  villebiåd  rika  skogarne  fylla 

befolkningens  behof  af  dessa  förnöden- 

heter. Trädgårdsskötseln  är  blott  undan- 
tagsvis föremål  för  allmogens  omtanka, 

likväl  finner  man  numera  ofta  små  inhäg- 
nade platser  ined  blommor  eller  buskar 

vid  gårdarna;  biskötsel  idkas  endast  på 

få  ställen.  Vid  Helgbo  tinnes  tullqvarn 

för  3  par  stenar,  hvariörutan  omkring  20 

s.  k.  sqvaltor  ligga  spridda  här  och  der 
vid  vattendragen,  samt  6  husbehofssågar. 

Af  statsbidragen  utgår  bevillning  med  o55 

rdr,  mantals-  och  penningeräntan  med 

434  rdr  och  jordbruksräntan  med  299'/4 
kubikfot  råg  och  598'/.,  hafra.  Skatte- 

jorden är  indelad  i  19  soldatrotar,  skjuts- 
kostnaden utgör  1,235  rdr,  väghållningen 

75  rdr.  Från  Gagnef  går  genom  sock- 

nen till  Siljan  en  fortsättning  af  Gefle — 
Dala  jernbanan.  --  Denna  allmoge  har, 
såsom  förut  är  nämndt,  af  ålder  idkat 

betydlig  bergshandtering,  från  hvilken  tid, 
den  s.  k.  kopparåldern,  de  förmögnare 

hafva  in  i  vara  dagar  begagnat  käpp- 
kryckan med  små  utzirade  handyxor,  i 

likhet  med  koppaiadeln  i  Falun.  Ännu 
finnas  väl  några  välmående  och  rika 

bönder,  men  i  allmänhet  tryckes  denna 

befolkning  af  betydlig  "»kuldsättning,  då 
deremot  kommunen  är  rik,  d.  v.  s.  de 

gemensamma  kassornas  fonder  äro  an- 
senliga;   förändring    till   ett  bättre  visar 

sig  dock  deraf,  att  under  loppet  af  är 

1862  e-.a  5,000  rdr  blifvit  af  den  arbe- 
tande klassen  insatta  i  länets  sparbank. 

Folket  är  ock  i  allmänhet  gudfruktigt, 

idogt  och  arbetsamt.  Jorden  är  fördelad 

på  285  sjelfständiga  jordbruk  och  då 
382  besutenheter  eller  20  på  hvarje 

hemman  (en  besutenhet  uppskattas  till 
1,400  bandland)  finnas,  så  följer  deraf 

att  de  flesta  delegare  äro  obesutne.  Så- 

väl i  klädedrägt  som  byggnadssätt  fram- 
skymtar här  öfvergångspunkten  mellan 

det  öfra  dallaget  och  socknarna  kring 

Falun.  Boningshusen  börja  här  höja  sig 
till  2:ne  våningar  och  gårdarne  antaga 

ett  mera  hyfsadt  utseende  genom  röd- 

färg, målning  och  tegeltak.  Likväl  på- 
träffar man  här,  liksom  öfverallt  i  Da- 

larue,  det  oregelbundna  sätt,  hvarpå 

byarnes  byggnader,  företrädesvis  uthusen, 

blifvit  placerade;  det  ena  huset  står  nem- 
ligen  härs,  det  andra  tvärs,  likasom  hade 
en  af  folksagans  jättar  roat  sig  med  att 
vårdshist  strö  ut  dem,  och  låtit  dem  stå 

qvar  der  de  fallit.  Karlarnes  sommar- 
clrägt  har  förändrats  från  förfädernas  in- 

bördes öfverensstämmelse  till  en  brokig 
variation  af  främmande  bruk  från  olika 

bygder.  Qvinnorna  bibehålla  ännu  den 
gamla  drägten,  om  sommaren  en  blå 
tröja  med  svart  kjortel,  smårandigt  blått 

och  hvitt  förkläde,  blå  eller  röda  strum- 

por, och  kängor,  kattunsmössa  med  breda 

kring  ansigtet  framskjutande  spetsar;  vin- 
tertiden bäres  under  liftröjan  en  dylik 

af  fårskinn,  öppen  i  bröstet,  bebrämad 
med  hvita  och  yfviga  ullfransar,  en 

drägt,  som  torde  både  till  sitt  samman- 
hang och  sin  väl  skurna  snitt  vara  den 

vackraste  i  Osterdalarne.  Afven  här  börja 

nu  schalar  och  paraplyer  komma  i  bruk. 

Lefnadsvanorna  äro  enkla,  men  mer  hyf- 
sade och  födan  mer  omvexlantle  än 

grannarnes  i  norr.  —  Bland  de  många 
gissningarne  till  härledningen  af  denna 

urgamla  sockens  namn,  må  nämnas  föl- 

jande: Af  de  gamles  ålmark  eller  all- 
männing; af  det  gamla  götiska  ordet  al 

eller  åhl,  som  betydt  kyrka  (alltså  mea 

det  gemensamma  namnet  kyrkan,  vid 
en  tid,  då  hon,  såsom  den  äldsta,  ej 

kunrie  förvexlas);  äldsta  traditionen  är 

dock  att  det  ymniga  ålfiske,  som  här 

fordom  erbjudits,  föranledt  namnet.  — 
Socknen,  som   af  ålder    skall   utgjort  ett 
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eget  pastorat,  ehuru  den    sedermera  för- 
enades med  Leksand  ocli  Gajrnef,  skildes 

1613    från    sistnämnda,    och    blef    eget 
konsistorielt    pastorat    af    2:dra    klassen 
inom    Westeras  stift.      Vid    Insjöns  södra 

strand,  icke  långt  från  elfbron  vid  Thun- 
sta,  på  fältet  nedanför  Holcns  by,  reser 
sig    Ahls  hvita  stenkyrka    med    ett   124 
fot  högt  torn   med  slagur,   hållande  sjelf 
180  fot  i  längd,    54  i  bredd    och   38  i 
liöjd;    är  uppförd    1770  och   belägen    17 

mil   frän  stiftsstaden;    genom    reparatio- 
nen 1860  blef  den  en  af  länets  vackraste; 

kyrkogården   prydes  af  skuggrika  lönnar, 
aspar  och   rönnar.    En  gammal  altnrfafla 
skall,  enligt  traditionen,  blifvit  hitskänkt  af 
en  engelsk  grefvinna,  som  lidit  skeppsbrott, 
hvilket  anföres  af  Holenius  bland  sägner 
om  Dalkarlarnes  beröring  med  England  i 
äldre  tiderna.    Kyrkokassan  eger   17,171 
rdr  rmt.    Första  pastorn   blef  Laurentius 
Erici,  död    1648.     Bland  öfriga  förtjena 
ihågkomuias   Andreas  Ihrstadius,  f  1760, 
Johan   Klingberg,  f  1772,  Nils  Paqualin, 

i  1785  och  Olof  Kihlberg,  f   1828.  — 
Barnundervisningen,  som   af  ålder  blifvit 
ombesörjd  genom  byskolor,    ordnades  år 
1848   till   1   fast,    1   ambulatorisk    och   5 
byskolor,  deri  ungefär   140   barn   årligen 
undervisas  af  en    examinerad  lärare  och 

klockaren.     Skolan  eger  en  donation,  den 
Westborgska,    grundad    1794,    bestående 

i  ','4  M  29  uti  Falu  grufva,  och  som  aldrig 
får  försäljas,  förpantas  eller  förbytas.  Bland 
allmänna    kassor    må    dessutom    nämnas 

s.  k.  Worebrokassan,  uppkommen  genom 
tilldömda  medel  efter  process  med  Bjursås 
socken.    Socknen   underhåller  33   fattiga. 
Helsovärdeu   bestrides  af  den   i   Leksand 

boende    provincial-läkaren.      I    sockensi- 
gillet stå  afbildade  2:ne  qvinnor  ur  gamla 

Testamentet.  —  Anmärkningsvärda  forn- 
minnen finnas  ej,  men  åtskilliga  sägner, 

rörande  sig  kring  jättar,  räandar,  tomte- 
gubbar etc,  fortlefva  ännu.  Afven  gä  bland 

folket  sägner   om   blodiga  strider,  såsom 
att  socknen   blifvit  3  gånger  af  krig  och 
pest  så  folktom,    att    kyrkan    statt  öde; 
under  s.  k.  klockekriget  intager  Ahl   ett 
rum   bland  de  oroligaste  socknarue  i  Da- 

larne. En  sägen  förmäler,  att  då  konun- 
gens män  kommit  till  Ahl    för  att  taga    , 

klockan,  förde  de  henne  först  till   Strät- 

bäcksbron,  der  de   Ii  vilade    öfver  natten;    ' 
men   under  deuna  hvilotid  aukom  en  rik 

och.  ansedd  bergsman,  Nils  i  Söderby, 
med  en  hop  missnöjda  och  återtog  i 
tysthet  klockan  samt  gömde  henne  tills 
det  åter  blifvit  lugnt  i  landet,  dä  den 
åter  framdrogs  och  sattes  på  sin  förra 
plats.  Nils  i  Söderby  afrättades  och 
Söderby  eller  Solby  blef  lagdt  1640  till 

pastors-bostället.  Under  Nä/tåget  ]Rp;r&de 
:  sig  en  del  af  de  upproriska  vid  Ähls 

färja.  På  Helgbo  åkergärden  mönstrades 
den  Dalkarlshär.  som  under  bokhållaren 

I  G.  Schediiiä  anförande  år  1743  aftågade 
till  Stockholm  för  att  öfverändakasta 

kronprinsvalet  m.  m.  I  det  så  sorgligt 

ryktbara  trolldonisväsendet  i  Dalarne,  sy- 
nes Ahls  menighet  varit  mer  invecklad 

än  i  fejderna  mot  verldslig  öfverhet.  — 
Inga  andra  för  ståndspersoner  bebyggda 

gårdar  finnas  än  Thunsta,  med  gästgif- 
veri  och  faktori,  vid  elfvens  utlopp  ur 
Insjön.  Ahls  kyrkoby  presenterar  sig 

äfvenledes  väl  Prestgården,  y^,'^  ratl, 
har  låga,  men  trefliga  byggnader,  som 
omgifvas  på  ena  sidan  med  en  täck,  på 
blommor  rik  trädgårdsanläggning.  Kom- 

ministers-bostället '/jg  mtl.  Större  byar 
äro  Kilen  med  7Tiorngården,  Ö/ra  och 
Nedra  Heden,  Holen,  Sätra,  Brenäs  och 

Helgnäs  m.  fl.  —  Adr.:  Gagn  ef. 
Al,  majors-boställe  uti  Alunda  soc- 

ken. Olands  härad  och  Uppsala  län, 
3  mil  frän  Uppsala,  består  af  2  mtl 
krouo-säteri:  bland  dess  innehafvare  för- 
tjenar  nämnas  öfverste  Henrik  Julius 
d.  ä.  Voltemat,  som  gjorde  sig  känd  ej 
allenast  såsom  en  tapper  krigare,  utan 
äfveu  som  en  man  med  verkliga  akade- 

miska studier;  skref  härifrån  1729 — 30 
till  unga  gr.  Claes  Ekeblad  bref,  hvilka 
finnas  i  De  la  Gardieska  donationen  i 

Lund. 
Åland,  annex-socken  till  Tibble  (det 

s.  k.  Skogs-Tibble)  i  Hagunda  härad  af 
Uppsala  län,  gränsande  i  öster  till  Wänge, 
i  söder  till  Tibble,  i  n.  v.  till  Järlåsa 
och  i  n.  o.  till  Jumkil,  omfattar  en  areal 

af  42,269  qvadratref  (enligt  ekonomiska 

charteverket),  0,3jo  qv.-mil  =  7,120  tid 
=  39,872  qv.-ref  (efter  Hahr),  med  ett 

hemmantal  af  18^/g  mtl,  hvaraf  1  skatte 
och  17%  frälse,  och  med  c:a  440  in- 

byggare (80  flere  än  år  1810).  Likasom 
i  modersocknen  är  landet  här  någor- 

lunda jemnt  och  bördigt  i  hufvuddalen, 
men   består  annars  till  det  mesta  af  lag- 
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bergig  skogsmark.    I  sydost  ligger  Albo- 
sjön,   med   utlopp   i   Wiuige,   och  SätVaati 
går    bär,    mest  i    sydlig    riktning,    midt 

igenom  landet.  Jordmånen  är  dels  svart- 
mylla  och  lera,    dels    raojord    och   sand. 

Af    arealen    utgöra    5,808    qv.-ref  åker, 
4,988  äng  och  30.188  skogsmark.    Nä- 
riugarne  äro,  likasom  i  Tibble,  åker-  och 
ängsbruk  samt  tiske  och  skogsbruk.    All 
fast    egendom    är    taxerad    till   239,600 
rdr.  Trädplanteringar  vid  Kölfva  förtjena 
omnämnas.  —  Kyrkan,     af   gråsten    och 
utan  torn,  är  en   bland    de    äldre;     den 

ligger   '/o    mil    från    moderkyrkan,     1^  g 
mil  från  stiftsstaden,  och  förbi  densamma 

går,  åt    nordvest,  stora   landsvägen  hån 
Uppsala    till    Sala,    och  passerar  dervid, 
^'g   mil   längre  åt  vester,   Kölfva  gästgif- 
varegård.      Insamling    till  inköp   af  nytt 
orgelverk    påsjick     1863.      I    Westerbyu 
och   vid   Österby    lära    runstenar    finnas, 

den   på   förstnämnda    ställe    med   inskrif- 
ten: Ansulfr   -t-   ui;   +    iiair  -t-  artar 

i-astilifs  stin   ritu   tl)ir  ̂ ifurir  .  .  .  n 
thurs  a\\  i  iioar.  —  Denna  socken,  som 
nu   med    Tibble    utgör    ett    konsistorielt 
pastorat    af    3:dje    klassen,     nar    fordom 
utiijort  annex  till    Järlåsa,    och  troligen 
ar    det    dessa     begge   församlingar,    som 
åsyftas   med   orden  parochia   Hulamim  et 
Jarlasum,  hvilka  förekomma  i  ett  bref  af 
år   1391,  helst   namnet    Åland   måhända 
är  oriktigt    och    snarare    borde   skrifvas 
Oland       Kyrkoherdar  äro   kända  från  år 

1569   och    kaplaner    frän    1593.      Under- 
visningen bestrides  i  fast  skola  på  2  af- 

delningar,  af  en   lärare,  för  75   barn;   vid 
skolhuset    finnes     planteringsland    om   7 
kapplands  ytvidd;  skolkassan  hade  1865 
ett    saldo    af    226    rdr.  —  Betydligaste 
gårdar    äro    Österby  och  Åhlbo,  på  sina 
ställen    beskrifna.     Under    Wik  lyda  här 

3'/-.   mtl,  deribland   2  frälse  Kölfva  jemte 
Öfverbo-  och   Rosendals  sågar.    Byar  äro 
vidare:     Westerby     och    Jellsättra    eller 

Gjällsätra.      Läicenheten     Öhn    är    skog- 
vaktareboställe. —  Adr.:   Uppsala. 

Älatorp,  ett  frälsehemman  med  bly- 
grufva,  se  art.   Lenhofda  socken. 

Alberta,  bruksegendom  uti  Kila  soc- 
ken af  .Jönåkers  härad  och  Nyköpings 

lan,  2''  4  mil  från  Nyköping,  3V2  »uil 
från  Lilla  Aby  jernvägsstation  pä  Ca- 
thrineholm — Norrköpin-:s-l)arian ;  består 
numera  af  1  spikhammarstock  med  1  härd, 

.(ibruniia. 

(sedan  stångjernssmidet,  privil.  å  500  skU 
vid  1  hammarsmedja  ofvanför  och  1  nedan- 

för Alberga  ström,  blifvit  nedlagdt),  at  fin- 
bladig  såg  med  2  ramar,  tullmjölqvarn  för 
3  par  stenar,  tegelbruk  och  ålfiske  i  ån, 

samt  af  underlydande  V-'^  mtl  skatte 
och  ','4  mtl  krono,  allt  inom.  socknen, 
och  taxeradt  till  280,150  rdr  rmt.  — 
Bruket  anlades,  liksom  de  flesta  andra  i 
Södermanland,  af  bröderna  De  Besche, 
år  1644,  och  hade  då  samma  egare  som 
Nätveqvarn,  tillföll  i  sednare  hälften  af 
1700-talet  genom  arf  E.  W.  De  Besche, 
pä  1790-talet  dennes  måg,  Klingspor; 
köptes  år  1800  af  bruksegarne  Hojdeu- 
strauch  och  Hedbom  samt  lagman  Seder- 

holm, som  1809  inrättade  sågqvarnen 
till  nnbladig,  och  1814  uppförde  smedjan, 

hvars    privilegier    lyda    på    1    knipp-  och 
4  räckhamraare;  sedermera  hafva  nämnde 

lagmans  arlvingar  innehaft  godset:  till- 
verkningen för  sednare  åren  uppgifves 

till  21  centner  spik  och  60  ceutner redskap. 

Alberga,  ett  militise-boställe  af  1 
mtl,  uti  samma  socken,  med  tegelbruk; 

tillhörde  ofvannämnda  egendom  intill  re- 
duktionen. 

Älbo,  trälse-säteri  om  '/■>  mtl  i  Ålands 
socken  och  Hagunda  härad  af  Uppsala 
län,  med  5  torp;  har  tillhört  slägterna 
Lilljeström.  Fehman  (omkr.  1740)  m.  fl.; 

egdes  1849  till  en  del  af  major  v.  En- 
geström,  var  1865  skiftad  i  3  egolotter; 

egorymden  är  2,992  qvadratref,  deraf 
522  åker,  414  äng,  1,875  skogsmark, 
4  trädgårdar,   6   bebyggda  tomter. 

Albrunna,  ett  och  '/^  mtl  krono- 
säteri uti  Låssa  socken,  Bro  härad  och 

L'ppsala  län,  är  lagmans-boställe  sedan 
år   1695. 

Albrunna,  ett  frälse-säteri  uti  Låssa 
socken  af  Bro  härad  ocb  Uppsala  län, 

af  ̂ in  mtl.  deraf  Vj  ™<^1  förut  varit  kr.- 
säteri,  utbröts  år  1762  från  lagraans- 
l)ostället  (se  ofvan)  åt  landshöfd.,  baron 

Mauritz  Posses  arfvingar,  ifrån  hvars  för- 
fäder det  blifvit  med  orätt  reduceradt 

och  borde  enligt  ordre  af  den  15  Juli 
1762  framdeles  ersättas  med  detta  års 

ränta;  blef  frälse-säteri  d.  4  Maj  1844; 
det  hela  lydde  1825  och  1849  under 
Lindormsnäs  egendom  i  samma  spcken 

och  lyder  nu  jemte  tillhörande  '6^i\  mtl under  Säbyholra. 
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Albäck,  Ålebäck,  Nedra,  bv  i  Sand- 
by socken  på  Oland  af  Södra  niotet  och 

Kalmar  län;  %  ™'''  skattr-,  1*^  skatte- 
krono  på  4  n:r  i  8  hemmansbruk,  med 

50  inbygfjare  på  13  hushiill;  har  run- 
sten nära  Dröstorp  Abjöriiaflisa,  livarå 

Liljesfren  läst:  iJoruitr  uita  -*-  stain  -i- 
cfti   -I-    Aib  .  .  .  olliur.  sin. 

Åldersbäck,  egendom  uti  Westerums 

socken  ((iladh.iinniars  ka[)cll),  Södra  'ljust 
härad  och  Kalmar  lan,  omkring  1  mil 

sydost  från  Westervik,  i  en  naturskön 

trakt  pä  yttersta  udden  af  Werkbäcks- 
viken  invid  Östersjön,  består  af  1  mtl 

frälse  och  '^  ,  ratl  skatte;  arealen  upp- 
gifves  olika,  från  1,800  till  3,000  tid. 
deraf  200  tid  åker  och  äng,  det  öfriga 

hagmark,  skog  och  impedimenter,  ha- 
garne  äro  bevuxna  med  en  myckenhet 

ek;  1865  års  tax. -värde  var  90,OoO  rdr 
rrat.  Egendomen,  som  på  sednare  tider 

ofta  ombytt  egare  och  år  1858  betala- 

des med  110,000  rdr,  inropades  på  kon- 
kursauktion hösten  1866  för  37,800  rdr 

af  kaptenen    m.   m.   Windahl. 
Älem,  Ålhem,  socken  uti  Stranda 

härad  af  Kalmar  län,  vidtatrande  3  mil 

norr  om  staden  Kalmar  med  södra  grän- 

sen mot  Ryssby  socken,  hvaremot  Nät- 
raåii  utgör  gränsen  närmast  kusten,  -träc- 
ker  sig  derefter  längs  kusten  af  Kalmar 

sund  omkring  1  mil  åt  norr  till  Mön- 
sterås, hvaremot  Kräkebäcken  bildar  gräns 

närmast  kusten,  samt  IV4  niil  inåt  lan- 
det, begränsad  der  i  vester  af  I, ånge- 
raåla och  Fliseryds  socknar;  upptajfer 

en  areal  af  1,4C8  qvadratmil  =  33,974 

tid  fast  mark  och  O,oic.  qv.-mil  vatten 

(uti  en  beskrifniug  öfver  socknen  i  We- 

tenskaps-Akad.  handl.  för  är  1759  upp- 
gifves  arealen  till  64,301  tid,  hvarunder 

de  större  öarne,  såsom  Löfö,  Wäderö, 
Saltö  och  Eko  int)eräkuade.«).  Socknen, 

med  75  fots  höjd  öfver  hafvet,  gcnom- 
strykes  af  en  lägre  ås  från  köpingen 
Pataholm  vid  kusten,  med  fortsättning 

in  i  Långemåla.  Högsby  m.  fl.  socknar, 
är  för  öfrigt  jemn,  utan  några  berg. 

Sydvestra  delen,  som  kallas  skogsbygden, 
är  mera  högland  och  stenbunden,  till 

en  del  mosslupen  samt  sumpig,  till  största 
delen  beväxt  med  löfskog,  isynnerhet 
björk,  äfven  al,  ek  och  något  hassel, 

apel,  rönn  och  pil.  utom  yk  lieminanen 
Idhult    och    Hundhult,    sotn    Ivda   under 
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Strl^srum  och  på  hvilka  den  gröfre 
barrskogen  afbrändes  genora  en  större 
skogseld  år  1826,  men  der  nu  tinnes 

ung,  vacker  Ijarrskog.  Skeppnetorp  (Skiäp- 

natovp,  1  mtl  skatte,  i  jordeboken),  be- 
läget nära  intill  sistnämnda  hemman, 

är  nu  nästa!!  den  enda  by,  som  har 
barrskotrsprodukter  till  afsalu.  Den  i 
fortsättning  af  dessa  hemman  at  vestra 

grän.'»en  förut  varande  skogstrakten,  kal- 

lad Alneskog,  är  numera  uthujfgen.  Jord- 
nianen,  som  är  medelmåttig,  består  till 

större  delen  af  sand  och  på  några  stäl- 

len lera  samt  svartmylla.  Största  vat- 
tendraget är  Alsterån,  kommande  från 

Kråxmåla  socken  och  flyter  från  vestra 

tiränsen  till  kusten,  raed  utlopp  nedan- 
före  Slrörasholms  kungsgård,  delande, 

socknen  i  tvenne  delar,  hvarefter  sock- 

nens inbyggare  skiljas  sinsemellan  i 

Norrbygsjare  och  Sörbyggare;  undei  sitt 
lopp  bildar  ån  många  vattenfall,  som 
gifvit  tillfälle  till  anläggning  af  flera 

såg-  och  mjölqvarnar  samt  jernbruket 
Karlsfors.  Af  sjöar  ha  futmits  tvenne, 

livaral  Alnesjö,  pä  gränsen  mot  Fliseryds 
och  Högsby  socknar,  liar  utom  naturliga 

utloppet  genom  Klockarebäcken  till  Al- 
sterån, dit  äfven  den  andra  Skarfsjön, 

haft  sitt  utlopp,  äfven  ett  konsigjordt  ut- 
lopp till  Näfraån;  den  förstn.  är  till  största 

delen  och  den  sistn.  helt  utdikad  och  odlad. 

En  mineralkälla,  ehuru  af  ringa  styrka, 

finnes  på  prestgårdens  egor,  men  är  föga 
anlitad.  På  några  ställen  förekomma 

qvarnstensbrott,  och  pä  Ryssmäla  egor 

svafvelkis. —  Hemmantalet  är  141^'^';, för- 

medlade till  63%  mtl,  deraf  38';.,  mtl 
skatte.  4^^  krono,  20'/2  frälse,  uti  236 
sjelfstiiudiga  hemmansbruk  och  taxerade 

till  1,797.100  rdr,  hvartill  kommer  an- 
nan än  jordbruksfastighet,  taxerad  till 

173,800  rdr  rrat.  Folkraängden  vid 

1866  års  början  uppgifves  i  raatrikeln 
till  4. 550,  men  af  pastor  till  4,470. 

Hufvudnäringar  äro  åkerbruk  och  bo- 

skapsskötsel. Ett  större  antal  oxar  af- 

yttras  ärligen  och  den  skördade  spajin- 
måleu  syups  v^ra  tillräcklig  för  socknens 

behof.  Aker-arealen,  pä  sednare  tider  till- 
ökt  och  förl)ättrad  genom  200  tids  grund- 

dikning och  300  tids  vatteuaftappning, 
är  sedin  1759-talet  förökad  från  844 

till  4,588  tid,  deraf  3,44 i  i  tredings- 

bruk   och    1,147    i   vexelbruk,  ängen  upp- 
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tager  2,859  tid,  årliga  utsädet  uppgifves 
till  2,024  t:r  säd.  1^470  t;r  potatis,  60 

t:r  andra  rotfrukter,  30  t:r  lin-  och  hamp- 
frö;  skörden  till  9,430  t:r  säd,  7,680  t:r 

potates,  1,500  t:r  andra  rotfrukter,  360 
Iff  lin  och  hampa;  3,050  t:r  säd  anses 

ätgä  för  kreaturen,  hvilkas  antal  uppgif- 
ves till  486  hästar,  560  oxar  och  tju- 
rar, 1,248  kor,  932  ungnöt,  2,280  får 

och  getter,  473  svin.  Stor  skeppsfart 
bedrifves,  till  en  del  med  egna  fartyg 
och  här  bosatta  sjömän,  vid  hamnarne 
Timtnernabben  och  TiUingenabben  (nabbe 

betyder  skogsdunge),  dit  trävaror  an- 
komma i  betydlig  mängd  från  de  i  ve- 

ster  inåt  landet  belägna  skogstrakterna 
och  utskeppas;  fordora  skedde  denna 
utskeppning  i  köpingen  Fataholm.  Utom 
3  trävaruhandlande  finnas  6,  som  idka 

minuthandel,  dessutom  3  garfvare  i  Pa- 
taholra  och  3  färgare,  förutom  van- 

liga handtverkare  Skeppsbyggeriet,  som 
under  sistförflulna  årtionde  blomstrade 

härstädes,  men  derefter  förföll,  tyckes  nu 
åter  komma  i  gång,  sä  att  fartyg  dels 

nybyggas,  dels  repareras  å  varfven  Pata- 
holra  och  TiUingenabben,  till  hvilket 
sednare  äfven  det  förra  skall  flyttas;  på 

TiUingenabben  finnas  äfven  2  faiencefabri- 
ker,  till  hvilka  leran  heratas  dels  i  grann- 

skapet, dels  från  Bornholm;  fabrikaterna 

utgöras  af  prydliga  och  mycket  varak- 
tiga husgerådsartiklar,  såsom  krus,  fat, 

bunkar  o.  s.  v.  samt  finare  prydnadsar- 
tiklar, fullt  jemförliga  med  det  vackraste 

från  utlandet;  de  afyttras  genom  kring- 
resande. Den  äldres  tillverkningar  hafva 

stigit  till  betydligt  belopp  och  gifvit  god 
behållning;  den  anlades  är  1865  och 

skötes  omsorgsfullt.  Fiske  idkas  isyn- 
nerhet af  dem.  som  bo  på  den  af  3  mtl 

bestående  Löfön;  någon  förtjenst  har 
allmogen  äfven  på  skcgskörslor  frän  det 
inre  af  landet;  4å5  sysselsättas  ärligen 

med  tillverkning  af  några  par  qvarn- 
stenar  af  sandsten.  Vid  Karlsfors  till- 

verkas stångjern.  Sågqvarnar  finnas  vid 
Sandbäckshult,  Blomstemåla,  Dufveström, 

Skeppneiorp,  Skälleryd,  Brotorp  och  Ar- 
hult;  rajölqvarnar  vid  Brotorp,  Sand- 

bäckshult, Ålem,  Århult,  Thorsrom,  Duf- 
veström; ett  tegelbruk  finnes  vid  Kagge- 

torp. —  Socknen  utgör  ensam  ett  regalt 
pastorat  af  2:dra  klassen,  hörande  till 
Stranda  kontrakt  af  Wexiö  stift.   Kyrkan, 

byggd  af  sten,  är  150  fot  lång,  70  fot 
bred,  30  fot  hög,  allt  utvändigt,  med 
6  feuster  å  hvardera  sidan,  med  rymlig 

sakristia  på  östra  gafveln  och  torn  å  ve- 
stra;  är  ännu  i  saknad  af  altartafla,  men 
har  5  st.  ljuskronor  af  metall  samt  en 
oljetafla;  orgelverket  är  bygdt  af  Strand 
år  1842.  I  sakristian  finnes  en  gammal 
tafla  föreställande  Lazari  uppväckande, 
med  omskrift:  »Anno  1633  ist  mein  lie- 
ber  Väter  Bundj  Siverts  entschlafen  und 
hier  christlich  begraben;  zii  Gottes  Ehren 
habe  ich  diese  Tafel  in  der  Kirchen  zii 

Aålheem  verehret.  Peter  Bundies.»  — 
Af  riksrådet  Joh.  Skiitte  finnes  en  skola 

inrättad  1637,  hvartill  han  donerat  1 

mtl  Ödebo  och  'A  Ålem,  dessutom  har 
socknen  en  flyttande  skola  med  exami- 

nerad lärare  samt  en  småskola,  äfven 
enskilda  skolor  finnas;  till  skolväsendet 

äro  äfven  anslagna  5 '/o  t:r  säd  af  tryc- 
keritionden.  En  äldre  man  har  under 

många  år  tillhandagått  socknens  befolk- 
ning med  fruktträds  plantering  och  vård, 

som  haft  till  följd  att  här  finnas  flera 

väl  inrättade  trädgårdar.  Sockenbiblio- 
thek  och  sparbank  finnas;  årliga  insätt- 

ningarne uti  sistnämnda  stiga  till  1,500 
rdr  rmt.  Fattigunderstöd  åtnjuta  125 
vilkorligen  och  10  med  fullt  underhåll. 
I  medlet  af  1700-talet  lefde  här  en  ifrån 
sin  födsel  döfstum  man,  benämnd  Lars 

Nilsson,  som  sjelf  lärt  sig  läsa  och  skrifva. 
I  socknen  föddes  i  Aug.  1702  kommers- 
rådet  Thomas  Plomgren.  Historiska  min- 

nena utgöras  af  kyrkans  jerate  flera  går- 
dars uppbrännande  1611  af  Danskarne, 

och  Pataholms  1677  af  danska  amiralen 

Juel;  vid  samma  tid  uppbrändes  äfven 
Ålenis  by,  men  här  emottogs  fienden  af 
riksjägmästaren  Ebbe  Ulfeld  med  en  del 
soldater,  sä  att  den,  efter  någon  förlust 
af  rofvet  och  mauskapet,  åter  drefs  till 
Platå  (en  gård,  som  med  underlydande 
gafs  1610  af  hertig  Carl  ät  hertig  Johan), 
hvarifrån^  de  skyndsamt  begåfvo  sig  till 
flottan.  År  1612  hade  allmogen  på  Jakob 

Jakobssons  uppmaning,  att  man  ur  huse 
gripa  till  vapen,  samlat  sig  under  dess 
befäl  och  slagit  läger  här  i  Alems  by, 

hvilket  dock  snart  måste  flyttas  till  Högs- 
by.  1  prestgården,  der  konung  Carl  IX, 
ofta  i  gladare  tider  gästat,  hvilade  han 
ock  på  resan  från  lägret  till  Nyköping, 
der    han    ock    afled.      Forntida    minnen 
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efter  Huiienia  fortlefva  i  oitiiaraiUMi  Tlun- 
hult,  Jfundhult,  emedan  efter  Hunernas 

Linderkufvande  namnet  Hun  af  den  seg- 
rande folkstammen  förändrades  till  Hund, 

livarpä  Isländska  sagan  leninar  bevis  ge- 
nom Thorer  Hune  och  Sörle  Hune,  hvilka 

blida  kallades  Thorer  Hund  och  Sörle 

Hunu.  En  egen  klädedrägt  har  för  qvin- 
norna  utgjorts  af  gula  tröjor  och  bruna 

kjortlar, männerna  lia brukat  rödt  foder  un- 
der uppslagen  och  ticklocken.  —  Kapeller 

ha  funnits  vid  Fataholm  och  Strön}srujn; 

detta  sednare,  med  14  mtl.  upptagande 
3,00(1  tids  areal,  är  socknens  stJMsta  gods. 

—  Bland  öfriga  gärdar  märkas  Rdfoiäs,  '/j 
mtl  frälse,  med  angenämt  läge  och  an- 

senlig äbyggnad.  Boställshemman  äro: 

Hedersrum,  1  mtl,  kyrkoherdens;  '  .^  mtl 
Ålem  är  koraministers,  Hättesmåla,  •*  ., 
ratl,  och  Nä/ra,  1  ratl,  kronofogdens 
boställe.  I  Alems  by,  SVo  "ftl  skatte, 

har  på  1620-talet  funnits  salpeterbruk, 
hvaraf  kronan  haft  en  årlig  leverans  af 

2  skii;  i  byn  är  gästgifveri.  Större 
byar  äro  Blomstermåla,  Boda,  Brotorp, 

Båckebo.  Gunnarsmåla,  Hundsmåla,  liul- 
lingsmåla.  Kaggetorp,  Njutemåla,  Nyebo, 
Nyemåla,  Ramsås,  Solberga  (se  den  art.), 

Skällary,  Tålebo,  Århult,  Åslemåla  och 
Ödebo.  —  Adr.:   Kalmar  eller  Mönsterås. 

Algjerdehult  (i  jordeboken),  Ålgär- 
dekult,  ett  mantal  frälse  uti  Algutsboda 

socken,  Uppvidinge  härad  och  Krono- 

bergs län,  omkring  3'  .,  mil  från  Wexiö, 
i  6  brukningsdelar;  liäraf  lyder  '/g  mtl 
med  manufakturverk,  privilegieradt  den 

16  Okt.  1845  för  1  knipphamraare  och 

2:ne  spikhararar  med  2:ne  ässjor  (taxe- 
ringsvärdet är  3,000  rdr),  för  tillverk- 

ning af  hvarjehanda  svartsraiden,  samt 

qvaru  och  såg,  jemte  andra  r*/^  ratl 
skatte  och  9  torp  i  samma  socken  under 

Lessebo  bruk.  Vid  hemmanet  Algjerde- 
hult, taxeradt  till  19,500  rdr,  bo  45 

inbyggare  på  13  bushåll. 

Alhult,  ett  ratl  frälse-säteri  i  Södra 
Wi  socken,  Sevedes  härad  och  Kalmar 

iän,  belägen  1  mil  nordvest  från  socken- 

kyrkan, 1  mil  från  Winiraerby,  vid  syd- 
östra ändan  af  sjön  Oren,  nära  Bränne- 

broån,  denna  sjös  utfallså  till  sjön  Krön. 

Till  Alhult  är  lagdt  %  ratl  Oppskogen, 

och  underlydande  äro  för  öfrigt  1',.2 
frälse-säteri  Wagelhem,  */4  frälse  Rings- 

hult,   '/g  frälse    Kalmarehult,    ̂ \  rå  och 

I  rör  Komramålen,  V-.  d:o  Jerneke,  2  tull- 

mjölqvarnar,  1  sågqvarn,  klensmedja  (ta- 
xerad till  300  rdr)  och  pappersbruk  samt 

frälseräutan  af  4*78  »ntl.  Hela  egendo- 
men hade  år  1864  ett  taxeringsvärde  af 

något  öfver  220,0U0  rdr  (hvaraf  C.O.OOO 
rdr  för  Alhult)  Denna  särdeles  vackert 

belägna  och  numera  äfven  väl  bebyggda 

gård,  var  förr  fideikommiss  för  v.  Plom- 
grenska  slägten,  men  fiileikommissnatu- 
ren  öfverflyttades  år  1755  till  Mosstena 
i  Södermanland  och  Alhult  såldes  till 

den  sedermera  sorgligt  ryktbare  genera- 
len, friherre  C.  F.  Pechlin,  hvilken  här- 

städes  anlade  ett  stångjernsbruk,  efter 

att  den  8  Maj  1757  erhållit  privilegium 

på  1  hammare  med  2:ne  härdar  och 
600  sk/l:^  smide,  hvaraf  4()0  skf/  skulle 

flyttas  från  Sjundeqvill  och  200  .<kU 
från  Pauliström,  emot  det,  att  Adelfors 

guldsjrufva  skulle  få  nyttja  de  hemman, 

som  ligga  öster  och  nordvest  om  Sku- 

ruberget  i  Okna  socken,  och  hvilka  blif- 
vit  1743  tillagda  Pauliströms  bruk  till 

kol  och  annan  betjening,  samt  1771  in- 
rättade här  en  knipphamraare  jemte  2:ne 

spikhararar  för  särskild  stock.  Gene- 
ral Pechlin  gjorde  sig  derjemte  känd 

såsom  bondplågare.  Traditionen  förmäler, 

att  han  en  gång  under  sysslolöshetens 

dagar  bortspelade  sin  vackra  egendom, 
hvilket  dock  sannolikt  är  ogrundadt,  enär 
densamma  ärfdes  af  hans  son,  den  sista 

ättlingen  af  denna  slägt.  Denne  sålde, 

långt  före  sin  död  1834,  gärden  till 

assessorn  ra.  m.  G.  Nordström,  som  vid- 

tagit en  raängd  berömvärda  förbättrin- 
gar, såsom  anläggning  af  qvarnarne  och 

pappersbruket,  och  nybyggnadaf  alla  man- 
gårdshusen, af  hvilka  corps  de  logis  af 

sten  i  två  våningar  med  frontispis  under 

plåttak,  med  flyglar  i  samma  linie,  in- 
nefattande många  med  smak  ordnade  och 

prydliga  boningsrum.  Genom  den  väl 
ordnade  trädgården  om  3  tid  är  en  ka- 

nal ledd.  Jordmånen  vid  Alhult  är  lera, 

och  å  egorna  finnes  mergel  af  rik  be- 
skaflenhet.  Underlydande  hemmanet  Wa- 

gelhem anser  Croelius  såsom  äldsta  stam- 
hemmanet,  emedan  detsamma  är  beläget 

på  sluttningen  af  en  hög  backe  i  mot- 
sats till  Alhult,  som  ligger  mera  sidländt 

och  ej  kunnat  så  snart  bebyggas;  gårdarne 

skola  ock  från  äldsta  tider  hört  till- 
sammans såsom  ett  odalsrods. 
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Alleberg,  OUeberg,  ett  af  de  märk- 
vänlia:a  Vestsötaberiren  (se  detta  ord), 
på  vestgötaslätten  mellan  Tidans  och 
J^idans  vattendrag,  inom  Slöta  socken, 

sträckande  sig  utöfver  gränsen  mot  Kar- 
lebv  och  Luttra  socknar,  alla  af  War- 

tofta  härad  och  Skaraborgs  län,  '  ̂  mil 
sydost  frän  Falköping.  Berget,  en  ut- 
grening  al  Billingen,  har,  i  likhet  med 
detla.  i  understa  lagret  sandsten,  derofvan 
alunskifter  lued  orsten,  sedan  flolagrig 

kalksten ;  derefter  mergel,  skiÖer  och  öf- 
verst  trapp;  höjden  öfver  foten  nedom 

I.eaby  är  447..T  pariserfot.  På  norra  si- 
dan vid  den  s.  k.  Allebergs  ände  är  en 

rad  af  småkullar,  son)  synas  genom  nå- 
gon naturens  våldsamhet  vara  lösrifua 

derifrån.  1  mellan  dessa  och  berget  är 

en  djup  dal.  Knllarne  innehålln  flera 

slags  skiffer,  isynnerhet  aluuskiffer,  upp- 
fylld med  en  art  kalksten,  förstenade 

snäckor  m.  m.  Vid  norra  ändan  är  en 

ås,  kallad  Grannberget,  der  —  säges  det 
—  skola  fordora  graiinarne  haft  en  sam- 
linffsplats.  Olleberg  har  varit  ansedt  för 
Falbygdens  prydnad,  och  skall  fått  namn 
afdessfordna  oUonbäraiide  ekskog;  ännu 

pa  16U0-talet  var  den  lilla,  ar  1Ö12  ut- 
huggna kvonoparken.  beväxt  med  skog. 

Berget  är  äfven  namnkunnigt  i  våra 
häfder  af  det  fältslag,  som  stod  mellan 
konung  Albrecht  och  drottning  Margareta 

på  de  söderut  härifrån  belägna  Nyckel- 
ängarne  (se  detta  ord).  En  sägen  om 
trollet  och  de  12  riddarne  finnes  intagen 
bland  svenska  folkvisor,  Il  dfl.,  sitl.  28; 
om  en  annan  sägen,  fästad  vid  detta 

berg,  och  fynd  gjorda  här,  se  art.  Sun- 

neråK  Slöta  och   Karleby.  *) 
Allestad,.,  rättare  Ollestad  (såsom  det 

ock  skrifves  i  jordeböckerna),  kungsgård 
uti  Hofs  socken  af  Gäseneds  härad  och 

Elfsborgs  län,  ',,  mil  söder  från  kyrkan, 
som  ligger  3 '  4  mil  norr  om  Borås,  be- 

står af  2  mtl  krono-säteri.  Mangårds- 

byggnaden har  vackert  läge  vid  Sära- 
sjöu.  utmed  landsvägen  frän  Göteborg 

lill  Jönköping,  '^  f,  mil  från  Ljungs  sta- tion vid  Borås-banan  Alleslad  skall, 
efter  Tuneld,   först   innehafts  ai  en  baron 

*)  I  Weten8kap8-Akademien=>  handlingar,  ar  1707, 
sid.  tu,  finnes  en  beskrifning  öfver  Vestgöia- 
bergcn  af  S.  G.  Hermelin,  och  i  1768  är.s, 
sid.  ̂ 2^,  anmärkningar  om  Vestuötabcrpcn  af 
Torbcrn  Bergman. 

J.  Skenck,  sedan  af  slägten  Brahe,  och 
blifvit  bebygdt  till  säteri  af  rik.sdrotset 
Per  Brahe,  hvilken  byggnad  är  den  nu- 

varande i  oraändradt  skick.  Ar  1696 

afträddes  dtt  till  kronan  af  grefve  Gustaf 
Rurcks  arfvingar;  upplåts  1740  åt  en 
lifraedikus  Blackwell  från  Englaiid,  för 
att  (ler  anställa  ekonomiska  rön,  hvilka 
dock  vid  archiater  l^innés  besök  här 

sommaren  174(5  icke  särdeles  lyckades. 
Af  nämnde  Blackwell  utgafs  »Försök  till 
landtbrukets  förbättring  i  Sverige»:  han 
afrättades  1747  (hvarom  se  Biogr.  Lex. 
ny  följd,  II  band.,  sid.  149).  Enligt 
kongl.  förlä  ni  ngsbrefvet  af  år  1756  har 
Ollestad  sedan,  under  perpetuelt  arrende, 

innehafts  af  öfvcrjägm.  Anders  Gyllen- 
svärds  arfvingar.  Gården  förlänades  öfver- 
jägmästareu  för  den  del  han  tagit  uti 
upptäckandet  af  1756  års  revolution  till 
konungamaktens  utvidgande.  Vid  1770 
års  riksdag  var  dock  fråga  om  slägten 
skulle  få  behålla  kungsgården ;  härom 
läses  i  landshöfd.  Tilas  dagbok  (Handl. 
rör.  Skaud.  hist.,  XII  del.,  sid.  386—391): 

»Att  den  1  Jan.  föredrogs  kammar-oeconoinie 

och  kommers-deputationen  oro  ändring  i  sista  riks- 
dagsförfattuingarne,  angående  de  förr  arrenderade 

eller  till  skatte  försaida  kuiig.sgardar  och  krono- 
lägetiheter,  dervid  följde  ett  särskildt  volum  af 
Paul  Joachim  de  Frese,  angående  Ollestad,  aom 

öfverjägm.  Gyllensvärd  innehade.  Det  talades 
ifrigt  bäde  för  och  emot  bifall  att  Gyllensvärd 
skulle  få  orubbad  dervid  förblifva.  Det  berätta- 

des att  Mösspartiet  kapitulerat  med  Gyllensvärd 
att  bibehålla  honom  dervid  med  vilkor,  att  G  — d 

skulle  äi\yo  väcka  vederlagssaken  emot  preste- 
ståndct,  som  åstadkommit  vid  sista  riksdageu  så 
mycket  oudt.  Mösspartiet  ville  sedermera  göra 
saken  behaglig,  med  att  anslå  den  inkomsten 

till  penninge-löiitagarens  hjelp.  Den  17  Jan. 
väcktes  ånyo  den  förtretliga  frågan  om  veder- 

lagssaken, som  åstadkommit  sä  mycken  oreda, 

skiljaktighet  och  skriftvcxling  alltsedan  sista  riks- 
dagen, dä  öfvcrjägm.  Gyllensvärd  allraförst  väckte 

den  och  nyttjades  dä  af  Hattpartiet  bland  adeln 
såsom  en  buse  mot  presteständct,  der  Mösspartiet 
då  regerade  och  contradicerades  dä  af  Mösspartiet 
i  allmänhet  med  mycken  häftighet.  Nu  hade 
bladet  vändt  sig,  så  att  Mösspartiet  ville  på 

samma  sätt  nyttja  saken  emot  nuvarande  prcste- 
stånd  såsom  en  buse,  efter  Hattpartiet  på  10  ;t 
\2  röster  när,  nu  dominerar  derstädes.  De  som 

förra  riksdagen  sä  häftigt  drtfvo  på  saken  ville 
nu  gerna  förqväfva  den.  Nu  förebar  Gyllensvärd, 
att  han  ej  fått  Ollestad  med  den  agrenient  han 
begärt.  Vid  omröstning  om  saken  borde  nedläggas 
eller  undersökas,  hur  den,  som  vid  sista  riksdagen 

blifvit  afgjord  kunnat  föredragas  i  expedilions- 
depulaiionen,  segrade  vederlagssakens  nedläggande 
med  ̂ 1  rösters  pluralitet.  Nu  fanns  att  denna 
sak    var    Mösspartiets    stora    cheval  de  bataille. 
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som  de  velat  rida  till  tings  med,  fast  kampen 

stupade  i  första  dusten.» 

Ollestad  iitgöres  af  JW  1,  .3,  5,  7. 

Iivartdera  af  ̂ l^  mtl,  härtill  skattlagda 
1705,  och  komma,  enligt  kammar  kollega 

uträkning  af  den  27  Sept.  18-2Ö  pä  ar- 
rendet af  dessa  hemman,  tillika  med  fijot- 

landii,  Kläckened,  Knip  med  llofsbroqvaru 
tillsammans  1  mtl  i  denna  socken  samt 

Ebbered  Hosg.  i  Hudeneds  socken,  alla 
räntorna  af  dessa  hemman  hädanefter  att 

utgå  med  22  t:r  20*/5  kpr  spannmål, 
hvaraf  på  Ollestad,  2  mtl,  belöpa  sig 
10  t:r  13^§a  kpr.  Kongl.  brefvet  af  d. 
19  Okt.  1855  afslar  ansökan  om  skatte- 

köp af  kungsgården  med  underlydande; 
den  arrenderades  1866  af  landtbrukaren 

G.  P.  Drakenberg  och  taxerades  till  18,000 

rdr;  upptager  med  underlydande,  2'/2  n^tl, 
en  egovidd  af  200  tid  åker  och  äng, 
2,800  skog  och  hagmark;  utsädet  c:a  75 
t:r,  skörd  325  t:r  utom  200  t:r  rot- 
frukter. 

Ällonö,  Ollonö,  ett  frälse-säteri  uti 
Östra  Stenby  socken  af  Östkinds  härad 
och  Linköpings  län,  Vo  i^il  frän  kyrkan, 
hvarifrån  räknas  1%  mil  till  Norrköping, 
består  af  4  mtl  och  har  med  Timmer- 

gata, Yl 6  ̂ ^1  säteri  ladugård,  samt  un- 
derlydande 6V4  mtl  frälse,  ̂ /^  mtl  skatte, 

en  areal  af  c:a  3,200  tunnland.  Egen- 
domen har  ett  utmärkt  vackert  läge  in- 

vid Bråviken  och  Allonöfjärden,  som 

passeras  af  alla  fartyg  från  och  till  Norr- 
köping. Den  stora  byggningen  började 

uppföras  af  riksrådet  Göran  Gera,  som 
baroniserades  af  Erik  XIV;  men  han 

medhann  endast  nedra  våningen,  bestå- 
ende af  hvälfda  rum  och  källrar;  den 

öfra  uppfördes  af  riksrådet  Gustaf  Kurck 
och  hans  friherrinna  Elsa  Ebba  Baner. 

Nuvarande  hufvudbyggnad  af  gråsten  och 
holländsk  klink,  är  efter  en  af  Eyssame 
undergången  förhärjniug  genom  eld  år 
1719  straxt  återställd  i  likhet  med  dess 

förut  varande  architektur,  med  undantag 
af  att  de  trenne  tornen,  som  voro  täckta 

med  koppar,  fingo  vanliga  tak,  och  år 
1760  uppfördes  en  stenflygel  i  stället 

för  tvenne,  som  gingo  förlorade  vid  bran- 
den; denna,  såväl  som  hufvudbyggningen, 

undergingo  1840  af  dåvarande  egaren  en 

betydlig  reparation.  —  AUonö  är  ett  gam- 
malt säteri,  sammanbygdt  af  Ohlöö,  2 

mtl,    och  AUonö,   2  mtl;    af  dessa  kom 
VII. 

Ohl^  1383  frän  Johan  Malteke  till  Bo 
Jonsson.  Samtidigt  med  förutnämnda 

Gera  egdes  AUonö  af  riksrådet  och  öst- 
göta-lagmannen  HoUingcr  Carleson,  som 
äfven  skall  deltagit  pä  1580-talet  uti 
gårdens  bebyggande;  den  egdes  1631 
af  fru  Märta  Gylta;  har  sedermera  intill 

1860-talet  tUlhört  medlemmar  af  släg- 
tema  Kurck  och  Yhlen,  med  undantag 

af  en  tid,  då  den  egdes  af  gen. -majoren 
grefve  G.  Oxcn.stjerna,  gift  med  Kristina 
Kurck  och  som  återställde  byggnaden 

efter  Kyssarnes  besök;  sedan  af  en  Sper- 
ling  och  tvänne  fröknar  Hamilton  tiU  år 
1755,  då  godset  inköptes  af  majoren 
Justin  von  Yhlen  och  sedan  gått  i  arf 
från  far  till  son;  nuvarande  egaren  är 
grosshandl.  G.  A.  Durietz,  under  hvars 
tid  ett  nytt  hoUänderi  af  11  kor  och  1 
tjur  från  Östanå  stamhoUänderi  blifvit 
här  uppsatt.  Godsets  taxeringsvärde  är 

214,700  rdr  rmt.  I  afseende  pä  under- 
lydande hemman  kan  upplysas,  att  Ene- 

by,  2  mtl  frälse,  namnes  1683  såsom  rå 
och  rör  under  AUonö  och  1687  jerate 
de  öfriga  såsom  lydande  derunder,  utom 
delar  af  Wreta,  som  hörde  under  Skenas; 

deremot  lydde  då  under  AUonö  flera  an- 
dra hemman,  och  hela  hemmanet  Tim- 

mergatan, V-,  iiitl,  har  redan  från  1600- 
talet  varit  ladugård  derunder.  Till  sist 
må  äfven  anföras  en  sägen,  att  Ryssarne 
icke  hade  ämnat  bränna  gården,  emedan 
dem  lemnades  frihet  (!)  att  taga  hvad  de 
ville  utaf  matvaror;  men  under  tiden 

skall  en  strandpostering  af  25  man  ka- 
valleri kommit  och  skjutit  på  dem  ge- 

nom fönstren,  h vilket  förekom  Ryssanie 
såsom  förräderi,  hvarpå  de  uppbrände 
gården  och  upphängde  fogden  på  en 
holme,  med  fötterna  nedåt;  men  han  blef 

dock  nedtagen  med  lifvet  af  folket.  — 
Gården  anses  äfven  ha  gifvit  namn  åt 

en  af  Sveriges  ypperligaste  andliga  skal- 
der, Gustaf  Ollon,  under  det  han  var 

här  en  tid  i  tjenst  hos  riksrådet  Knut 
Kurck,  så  vida  han  icke  härstammat  från 
den  utdöda  finska  adliga  ätten  OUon. 
Han  föddes  1646  på  Wikbolandet  och 

dog  i  Stockholm  1703,  då  han  var  kam- 
rer vid  sjötullen. 
Alope,  by  uti  Bälings  socken  och 

härad  af  Uppsala  län,  omkring  1  mil 

från  Uppsala;  A^/^  mtl  skatte  på  J¥§  1 
— 4  och  7,  2  mtl  krono  på  JW  5  och  6 ; 
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de  sednare  tväane  Uppsala  akademihem- 

man;  på  egonia  finnes  runstenen  ^  15'2 
i  Liljegrens  runurkunder. 

Alshult,  ett  frälsehemman  af  %  nitl 
i  Allrauudsryds  socken  af  Kinnevalds 
härad  och  ̂   Kronobergs  län,  vid  en  å 
nära  sjön  Asnen.  Ett  härstädes  anlagdt 
jernbruk  med  gjuteri  och  masugn  fauns 

redan  på  1600-talet,  meu  blef,  sedan  det 
inköpts  af  grefvarne  Hamilton  på  Hu- 
seby,  raseradt  och  bruksrörelsen  samman- 

slagen med  den  vid  Husebv. 

Alspanga,  ett  frälse-säteri  i  Bettna 
socken  af  Oppuuda  härad  och  Nyköpings 
län,  beläget  vid  sjön  Långhalsen,  o  mil 
från  Nyköping,  består  af  2  mtl  och  de 

underlydande  af  %  mtl  frälse  och  2 ','4 
skatte.  Säteriet  utb^ites  från  kronan 
1674  af  häradshöfding  Ake  Wrång  (eller 
Wräug),  har  derefter  haft  egare  med 
namnen  Ekbom  (adlad  Ekfelt),  Vult,  llå- 
lamb,  Tilas,  Bennet,  Eamström,  grossh. 
Ljungberg  1825,  samt  egdes  slutligen 
1851  och  1865  af  öfverste-löjtu.,  frih. 
C.  F.  Posse;  godset  var  sistn.  år  taxe- 
radt^till  125,000  rdr  rmt. 

Alsta,  Äldsta,  by  med  gästgifvare- 
gård  uti  Torps  socken  af  Medelpad  och 

Vester-Norrlands  län,  nära  Ljungan;  skjut- 
sar till  Torpshaimnars  bruk  V4  ™i^5  till 

marknadsplatsen  Backen  1  mil,  Jemtkro- 
gen  3  Va  mil,  till  Kjällsta  2',  4  mil;  gäst- 
gifvaregården  skildrades  1818  af  resande 
såsom  snygg  och  nätt,  värdfolket  såsom 
goda,  rättskaffens  menniskor.  I  byn,  med 
1   mtl  22,25  mål,  bo  27  hushåll. 

Alstorp,  by  i  Westra  Karaby  soc- 
ken, Harjagers  härad  och  Malmöhus  län; 

på  9  nummer,  3'  g  ̂ ^tl,  deraf  ̂ '3  mtl 
uts.  frälse,  V2  Ditl  mensal,  %  mtl  skol- 

hemman, I5I  mantal  skatte,  i  12  bruk- 
ningsdelar, 250  inbyggare,  10  gatuhus 

och  vattenqvam,  har  sandig,  men  vid- 
sträckt åker,  svagt  höbol,  mycken  torf- 

jord, furuplantering  på  strandmarken;  tax.- 
värdet  146,100  rdr,  (se  art.  Karaby). 

Här  afled  år  1864,  vid  78  års  ålder,  ben- 
brottsläkaren Måns  Persson,  som  ärft  af 

sina  förfäder  frän  Dalarne  stor  skicklig- 
het i  att  läka  benbrott  och  andra  yttre 

åkommor,  hvari  de  alla  från  urminnes 
tider  utmärkt  sig;  hans  verksamhet  var 
erkänd  såsom  välsignelserik  icke  blott 
genom  de  många,  som  blifvit  helbrcgda, 
utan  ock    af   läkame  i  Köpenhamn   och 

Lund,  med  hvilka  han  stått  på  den  vän- 
skapsfullaste fot.  I  sina  kraftfulla  år  var 

han  ett  mönster  af  insigtsfull  och  arbet- 
sam landtman  samt  vaksam  och  upplyst 

vårdare  af  de  kommunala  och  enskilda 

uppdrag,  som  anförtroddes  honom.  —  A 
b}Tis  egor  finnes  runsten,  livarå  Liljegren 

läst:  "t)al5.  auk.  Ct^ribuu.  ri5tl)u.  stan. 
t|)aöi.  iftir.  tiufa.  filaka.  äin. 

Alsänge,  by  uti  Fellingsbro  fjerding 
af  Arboga  härad  och  Westeräs  län;  4 

mtl  skatte-rusthåll  i  2:ne  gårdsbruk,  den 

ena  å  3'/4  mtl  i  sambruk  med  ̂ /^  mtl 
i  andra  hemman,  deu  andra  å  7-2  ̂^^  i 
sambruk  med  \.,  mtl  Söderby;  i  byn, 
med  c:a  100  inbyggare  på  23  hushåll, 

är  banvaktshus  på  Köping — Hult  jeru- 
banan. 

Alsätter  (i  jordeboken),  Alsäter,  gäst- 
gifvaregård  i  Vestra  Wingåker  af  Oppuuda 
härad  och  Nyköpings  län;  skjutsar  bland 
annat  till  Wingåkers  jernvägsstation  i  v. 

2  mil  och  Katrineholm  i  ö.  ̂ /^  mil.  På 
egorna  skall  stå  en  runsten,  hvars  in- 

skrift är  af  Liljegren  återgifven  med: 
tl)urkar:  raisti:  etaiu:  tl)an5i:  at  sun: 
sin:  Jxxmx:  auk:  kiart^i:  sbankar: 
ufir  ̂ sun. 

Alycke,  Stora  och  Lilla,  två  beru- 
stade säterier  uti  Säfvareds  socken,  Kin- 

neljerdings  hiirad  och  Skaraborgs  län, 

^/^  mil  öster  om  Lidköping,  bestå  af 
%  mtl.  Det  förra,  */•>  mtl,  har  lydt 
under  Höjentorps  kungsgård,  varit  done- 
radt  till  gr.  Magnus  Gabriel  de  la  Gardie 
och  innehafts  af  hans  furstinna  till  år 

1687;  blef  köpt  till  skatte  den  18  Juli 

1711;  det  sednare,  ̂ /g  mtl,  har  varit 
köpehemraan,  blef  inlöst  till  kronan  år 
1692,  köpt  till  skatte  d.  26  Sept.  1792. 
På  Alycke  föddes  1727  kyrkoherden  Fr. 

Mellin,  hvars  föräldrar  voro  mönster- 
skrifvare  Jonas  Mellin  och  Margareta  Ek 
af  gamla  Buhreslägteu.  Båda  hemmanen, 

nu  mer  lagda  i  sambruk,  egas  jemte  '/,g 
mtl  Torestorp  af  J.  A.  Jonsson;  hela 
taxeringsvärdet  är  29,500  rdr. 

Alö  (i  jordeböckerna),  Åle  en  säteri- 
ladugård af  l'/.2  mtl  med  klädesvalk, 

Aleströms  klädesfabrik,  såg-  och  mjöl- 
qvarn  för  4  par  stenar,  uti  Tveta  socken 

af  Stockholms  län,  lyder  under  Tveta- 
berg,  till  hvilken  artikel  hänvisas.  Ett 
bomullsspinneri  anlades  på  samma  ställe 
som  en   ödelagd    klädesstamp  JW  9  förr 
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varit;  klädesfabriken  började  anläggas  är 
1847. 

Aminue,  j  cm  verk  uti  Karda  socken 
af  Östbo  hcärad  och  Jönköpings  län,  iVo 

mil  från  Wernamo,  nära  Arcvcds  gäst- 
gifvaregärd,  bestar  af  masugn  med  gju- 

teri (tax.  till  2(),00()  nlr),  stängjemsbruk 
af  1  liaunnare,  1  härd  ((a.\.  till  2,400  rdr), 

manufakturverk  af  1  knipp-  och  1  spik- 
hammare (tax.  till  3,600  rdr  rmt).  Aminne 

iir  beläget  i  en  naturskön  trakt,  omgifvet 
af  ek-  och  bokskogar  samt  talrika  sjöar, 
så  att  det  anses  för  en  af  de  vackraste 

bruksanläggningar  i  riket.  Hela  trakten 

utgör  en  naturlig  park  af  nära  ','.,  mils 
längd,  med  den  vackraste  löfskog  på  en 

ganska  kuperad  mark.  Masugnen  är  an- 
lagd 1824  af  lagman  Dankwardt  för  att 

tillgodogöra  sjömalmen  från  Bolmen,  Wid- 
östern  m.  H  sjöar  och  myrnialmsfält,  på 
det  gamla  säteriet  Beestorps  cgor,  förut 
hörande  till  Forsheda  socken,  men  sedan 
1827  förlagdt  under  namnet  Aminne  i 
kyrkligt  hänseende  och  sedan  år  1864 
äfven  i  civilt  till  Karda  socken.  På 

niidten  af  det  skarpt  sluttande  vatten- 
fall, som  vattendraget  från  den  lilla  Bes- 

torpssjön  gör  vid  södra  ändan  af  Käl- 
lundasjön  utför  ett  40  fot  högt  berg, 

uppfördes  masugnens  blåsverk,  för  hvil- 
ket  en  större  bassin  insprängdes  i  gneis- 
berget.  Härigenom  vanns  den  fördel,  att, 
sedan  vattnet  drifvit  blåsverket,  tjenar 
dess  störtning  utföre  det  öfriga  af  fallet 
att  drifva  en  dit  flyttad  qvarn,  samt 
blåsverk  och  hammare  i  en  derbredvid 

på  1830-talet  för  tillgodogörandet  af  det 
skrotjern,  som  föll  vid  ett  vid  masugnen 

anlagdt  jerngjuteri,  uppförd  stångjerns- 
sraedja  med  2  härdar,  hvaraf  den  ena  ned- 

lagd sedan  1854  på  15  år.  Uti  Bestorps- 
sjön,  för  hvilken  en  hålldamm,  klädd  med 

tackjernsplåtar,  lades,  bekoms  ett  förträff- 
ligt vattenförvaringsrura  och  genom  kost- 
bara vattenledningar  har  tillräckligt  vatten 

för  verkens  drift  erhållits.  Widösterns 

malm  håller  ända  till  50  ä  60  %  jern; 
också  får  man  det  yppersta  gjutjern  från 
detta  bruk,  som  förser  större  delen  af 
vestra  Småland,  en  god  del  af  Halland 

och  Skåne  med  hela  deras  behof  af  gjut- 
gods  och  maskiner.  Tillverkningen,  oin- 

skränkt sedan  1858,  har  i  medeltal  åren 

1861 — 63  uppgått  till  7,563  ctr  tack- 
jern,  655  ctr    gjutgods,    7   ctr  spik,  28 

ctiN  redskap,  27  ctr  diverse;  stämpeln  är 
ett  A-E.  —  Det  gamla  säteriet  Bees- 
torp  har  tillhört  familjen  Hand,  hvars 

vapen  ännu  finnes  måladt  på  fönsterru- 
torna i  manbyggnaden,  som  blifvit  ned- 
flyttad till  jernbruket;  det  egdes  dcrefter  af 

slägten  lljulliamniar,  utbyttes  till  frälse 
af  Nils  Keuterhjelni,  försåldes  från  denna 
slägt  1780  till  riksrädinnan  Ebba  Chr. 
Ituuth,  som  förenade  det  med  Källunda 
fideikommiss  (se  den  art.)  och  fastade 

dervid  »Sjöbladska  stipendiet»  (hon  var 
lödd  Sjöblad),  hvars  ränta,  10  rdr  bco, 
tilldelas  en  studerande  i  Lund  af  Wexiö 

stift.  Bruks-  och  landtegendomcn  var 
1865  taxerad  till  136,000  rdr;  brukets 
bevill ningsafgift  för  inkomst  188  rdr; 
godsets  folkmängd   c:a  300. 

Aminne,  mönsterfarm  och  rättare- 
skola  samt  poststation  (under  Bodens 

postexpedition)  i  Öfver-Luleå,  socken  af 
Norrbottens  län;  se  art.  Ofver-Luleå,  un- 

der ^gårdar. 
Aminnefors,  stängjemsbruk  och  bergs- 

frälsetorp  i  Lungsunds  socken,  Fernebo 
härad  och  Carlstads  län,  2V4  mil  söder 
från  Filipstad.  Det  förra  består  af  2 
hamrar  och  2  härdar,  det  sednare  af 

■'/64  ™tl  (=  5  Ut  osmundsjern).  Rö- 
rande brukets  första  grundläggande  för- 
mäler Fernow,  »att  befallningsraannen  i 

Wadsbo  Jon  Hansson  xVsp  började  om- 
kring 1639  uppföra  ett  s.  k.  snideverk 

vid  Aminneforssen,  enligt  r.  r.  presiden- 
ten Carl  Bondes  tillstånd,  och  använde 

derpå  stor  kostnad;  men  sedan  stenkol 
voro  anskaffade,  äfvensom  4  Fransmän,  2 
för  träredskapen  och  2  för  jernsmidet,  de 
der  ock  hunnit  till  slut  med  byggnaden, 
kom  bref  från  Thorshälla  smidesverks 

delegare,  att  de,  vid  100  rdrs  vite,  hade 
ensamma  privilegier,  hvarpå  Asp  måste 

nedlägga  allt  sitt  arbete.»  Enligt  jorde- 
böckerna bestod  bruket  till  en  början 

af  en  hammare  med  2  härdar  och  925 

sklls  smide,  1840  erhöll  det  en  ny  stäng- 
jernshammarc,  var  1865,  jemte  Bjurbäcks 
stängjemsbruk  och  manufakturverk,  tax. 

till  30,000  rdr  rmt,  och  hade  gemen- 
samt med  detta  samt  Storfors  bruk  i 

medeltal  under  åren  1861 — 63  en  till- 
verkning af  36,352  ctr  stångjern,  1,060 

ctr  stål,  515  ctr  spik,  415  ctr  manu- 
faktur, 103  ctr  diverse;  verken  egas  af 

A.  Cederströra,   Sv.   Renström   m.  fl.  in- 
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tressenter.  Under  bruken  lydde  en  jord- 
egendom af  2^12  "^^^  (deribland  •jg  mtl 

Fallet),  en  hel  hytta  (Bjurbäckshyttau), 

V4  skatte  skogshemmau,  117' ,  skatte 
och  '29%  frälse  osmundstal,  11  torp, 
qvarn  om  2  par  stenar,  såg  samt  frälse- 

räntor af  ̂ 12  mtl  i  Ölme  och  ',.,  mtl  i 
Wäse  socken;  brukens  och  jordegendo- 

mens taxeringsvärde  var  523,340  rdr; 
hela  folkmängden  c:a  900;  till  bruken 
höra  2  lastbåtar  om  10  läster;  bruken 

egas  af  ett  bolag. 
Amme,  ett  frälse-hemman  uti  Ham- 

mars socken  af  Örebro  län,  består  af  Vo 

mtl,  med  såg  och  vattenqvarn,  har  äfven 
haft  pappersbruk,  kalladt  Ammebergs,  der 
tiUverkningen  år  1847  upj)gifves  till  ett 
värde  af  c:a  4,000  rdr.  Amme  hemman 
(tax.  till  36,000  rdr  rmt)  eges  af  A. 
Petersson. 

Ammeberg,  zinkbruk  uti  Hammars 
socken  af  Sundbo  härad  och  Örebro  län, 

1'  o  mil  öster  från  staden  Askersund, 
vid  sjön  Ammelängens  utfallså  ej  långt 

från  Wetterns  norra  ända,  dit  en  jern- 
väg  under  åren  1856 — 61  af  1%  mils 
längd  blifvit  anlagd.  Här  har  förut  varit 
stångjernsbruk,  som  uppfördes  efter  att 
brukspatron  P.  Jansson  d.  23  Jan.  1840 

erhållit  tillåtelse  att  flytta  från  Dohna- 
fors  till  lägenheten  Ammeberg  en  ham- 

mare med  en  härd  och  bOO  skds  smide; 

men  sedan  Ammebergs  egendom  på  1850- 
talet  blifvit  inköpt  af  fransk-belgiska  bo- 

laget La  vieille  Montagne,  har  jernbruket 

blifvit  nedlagdt,  och  äro  här  i  stället  upp- 
förda en  mängd  hyttor,  storartade  vask- 

verk  m.  m.,  för  att  bearbeta  den  zink- 
blende,  som  innehålles  i  större  omfattning 

på  fältet  af  denna  egendoms  egor.  Vi 

vilja  här  anföra  i  sammandrag  en  skil- 
dring af  Ammeberg  ur  Aftonbladen  för 

den  29  Okt.  1859  och  30  Ang.  1862. 

"Vid  grufialtets  första  undersökning  be- 
funnos  omständigheterna  öfver  hufvud  ta- 

get gjnnande.  Fältet,  som  innehöll  rik 
tillgång  på  vacker  zinkblende,  var  endast 
en  mil  aflägset  från  närmaste  hamn,  som 
stod  i  kommunikation  med  Göta  kanal, 

hvarigenom  for  malmen  medelst  förutn. 

jernväg  snart  nog  kunne  beredas  trans- 
port till  utlandets  hamnar.  —  Vid  gruf- 

fältet  fanns  väl  ej  vattenkraft  för  malm- 
och  vattenuppfordring,  h varför  ångkraft 
der  måste  användas,  hvaremot  vattenfall 

fanns  att  tillgå  invid  hamnen  för  drif- 
vandet  af  bok-  och  vaskverken.  Med 
kraft  grep  bolaget  verket  an,  så  att  vid 
slutet  af  1862  de  vigtigaste  anläggnings- 

arbetena voro  afslutade.  Bolaget  har  ej 
velat  anlita  utländska  verkstäder,  oaktadt 
arbetena  af  fältet  derigenom  fördröjts, 

utan  tagit  frän  Motala  mekaniska  verk- 
stad hela  den  mängd  af  olika  maskiner, 

som  äro  behöfliga  vid  grufvorna  och 
vaskverken  samt  rails,  lokomotiver  och 

öfrig  rörlig  materiel  för  jernbanan. 
Grufvorna  äro  belägna  invid  Nerikes 

sydligaste  gräns  mot  Östergötland,  i  Ham- 
mars socken,  hvarförutan  bolaget  eger 

Isåsa  zinkblendefält  i  Lerbäcks  socken 

samt  Knarckebo  i  Godegårds  socken  i 
Östergötland.  Vid  grufvorna,  som  ligga 
i  en  skogig  och  kuperad  trakt,  der  förut 
knappast  något  menniskospår  syntes  till, 
är  nu  lif  och  rörelse.  Omkring  400 

man  äro  här  sysselsatta  med  uppbrin- 
gandet af  bergets  skatter.  Malmen  lig- 

ger delvis  alldeles  i  dagen,  och  uppgår 
den  utsträckning  man  hittills  känner  af 
malmfältet  till  en  omkrets  af  10,000  fot. 
Malmfältet  har  hittills  blifvit  öppnadt  på 
21  olika  punkter.  De  djupaste  af  dessa 

öppningar  uppgå  till  170  fot  och  hafva 
flera  af  dessa  blifvit  sins  emellan  före- 

nade medelst  långa  underjordiska  gån- 
gar eller,  som  det  på  grufspråket  kallas, 

stollgångar,  hvarförutan  dylika  stollgån- 
gar  blifvit  utsprängda  i  olika  riktningar 
från  djupet  af  hvarje  grufva  för  malmens 
frambringande.  Ännu  sker  malmuppfor- 

dringen ur  trenne  öppningar,  nämligen 

Nygrufvan,  Isåsagrufvan  och  Knallagruf- 
van.  Vid  hvardera  af  dessa  är  en  ång- 

maskin placerad,  som  medelst  pumpning 
håller  grufvorna  fria  från  vatten.  Dessa 
ångmaskiners  konstruktion  är  särdeles 

ändamålsenlig,  och  erhålla  pumparne  ome- 
delbarligen  af  pistonstången  sin  rörelse. 

Ett  eget  lokalförhållande  har  fram- 
kallat idén,  att,  så  länge  man  icke  trängt 

sig  ned  i  djupet  utöfver  en  viss  gräns, 
kunna  så  ställa  till,  att  ångmaskinerna 
blifva  obehöfliga  för  vattenuppfordringen. 
På  ett  afstånd  af  ungefär  7,000  fot  från 
malmfältet,  som  har  ett  relativt  högt 

läge,  löper  en  dalgäng,  som  utmynnar  i 
en  af  Wetterns  vikar.  Från  djupet  af 

denna  dalgång  (vid  Eckershyttan)  har 
I    man  sprängt    en   tunnel   i   rät    linie  till 
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malmfältet,  hvilken  der  sammanträffar  med 

grufvnrnas  schakter.  Det  vatten,  sora 

samlas  i  grufvorna,  utrinner  genom  tun- 
neln och  dalgängen  i  sjön.  Kostnaden 

för  vattenuppfordringen  har  härigenom 
blifvit  inbesparad. 

En  mängd  byggnader  hafva  vid  gruf- 
fält 'it  blifvit  uppförda,  såsom  kontors- och 
materialbygguader,  bostäder  för  ingeniö- 
rerna  och  förvaltningspersonalen,  arbetare- 

kaserner m.  m.  Vid  bolagets  grufvor, 

belägna  inom  Godegärds  socken  af  Öster- 
götland, i  Lerbäcks  och  Hammars  sock- 

nar, brötos  är  1864  omkring  160,000  ctr 
zinkmalm,  men  redan  följande  året  610,464 

ctr,  af  hvilka  omkring  430,000  ctr  ge- 
noragingo  vaskverket.  Jernvägen  till  eta- 
blissementets  andra  afdelniug,  nämligen 
vaskverken,  börjar  med  hvar  sin  arm  vid 

de  '  4  mil  från  hvaraudra  belägna  Isåsa- 
och  Knalla-grufvorna;  men  snart  förena 
sig  de  båda  grenarna  till  en  bana.  Till 
en  början  löper  banan  utmed  stranden  af 
Dalbysjön,  hvars  ingående  vikar  densamma 
på  flera  ställen  med  bankar  måst  öfvergå, 

och  framgår  sedan  i  en  trakt,  omvex- 
lande  mellan  höjder  och  dalar,  så  att 
flera  bankar  och  genomskärningar  här 
förekomma.  Alltsom  banan  närmar  sig 

andra  slutpunkten  vid  Wettern,  blir  be- 
lägenheten mer  jemn.  Denna  jernväg 

har  samma  spårvidd  som  statens  jern- 
vägar,  och  äro  rails  likaledes  beräknade 
för  tunga  lokomotiver.  Så  snart  man 
nalkas  Ammeberg,  synes  naturen  mer 

leende,  och  sjelfva  stället  har  ett  ut- 
märkt vackert  läge,  upptagande  terrängen 

emellan  sjön  Ammelången  och  ett  af 
Wetterns  vikar,  hvilka  vattendrag  här 
äro  förenade  medelst  en  kort  ström,  hvars 
vattenfall  drifver  bok-  och  vaskverken. 
För  beqvämlighet  vid  lastning  äro  dessa 
verk  belägna  alldeles  invid  hamnen,  hvars 
brobyggnad,  dels  på  fötter  af  smidt  jern, 
dels  på  två  stenkar,  uppbär  två  kranar, 
af  hvilka  den  ena  är  af  Carlsunds  ut- 

märkta konstruktion.  För  vattenkraftens 

tillgodogörande  har  en  större  kanal  af 
1,200  fots  längd  måst  till  större  delen 
sprängas  genom  berget. 

Verken  drifvas  af  tvenne  jernvattenhjul 
och  en  turbin  om  tillsammans  150  hä- 

stars kraft,  och  sker  malmens  krossnins 

mellan  kolossalajernvalsar,  hvarefter  den 
ingår  i  roterande    messingsnät    af   olika 
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finhet,  för  att  sorteras,  och  mottages  der- 
eftlr  af  vaskmaskinerna.  För  malmens 

röstning  (hvarraed.  förstås  dess  befriande 
från  svafvel),  finnes  en  byggnad,  uppta- 

gande 380  fot  i  längd  och  70  fot  i 
bredd,  således  af  ganska  aktningsbju- 
dafide  dimensioner.  Den  rostade  zink- 

malmen utgjorde  1865;  172,760  centner. 
Smältugnar  för  zinkblende  erfordra  tre 

gånger  mer  steoJcol  pr  vigt  än  malm. 
Derföre  ocli  på  grund  af  att  stenkols- 

priset här  i  Sverige  är  flera  gånger  dy- 
rare än  vid  bolagets  andra  masugnar, 

måste  malmen  ovilkorligen  utföras  till 
utlandet.  Liksom  vid  grufvorna  hafva 
äfven  här  florfaldiga  nya  byggnader  blif- 

vit uppförda,  hvaribland,  utom  verkstä- 
derna, en  särskild  arbetarekoloni  med 

särdeles  vackert  läge  på  en  halfö  i  Wet- 
tern, ett  större  hotell  m.  m.  Vid  denna 

afdelning  af  etablissemeutet  äro  syssel- 

satta mellan  2  ä  300  arbetare.  *  Till 
arbetarnes  iormån  har  bolaget  inrättat 
en  särskild  arbetarekassa,  som.  är  gemen- 

sam lör  alla  dess  etablissementer.  Fon- 
den till  denna  kassa  bildas  sålunda,  att 

på  hvarje  arbetares  förtjeust  afdragesl^, 
procent  och  släpper  bolaget  sjelft  till 
ett  belopp,  motsvarande  hälften  af  arbe- 

tarnes afdrag.  Det  understöd,  som  af 
den  sålunda  bildade  kassan  lemnas,  be- 

står dels  i  meddelande  af  läkarevård  och 
skadestånd  för  arbetsförhiuder  och  dels 

i  utgifvande  af  årliga  understöd  och 
skadestånd  åt  till  arbete  oförmögna  och 
ålderstigna  personer,  äfvensom  åt  i  bo- 

lagets tjeust  med  döden  afgängna  ar- 
betares familjer.  Dessutom  finnas  sär- 

skild sparbank,  hvarigenom  tillfälle  be- 
redes  den  sparsamme  och  flitige  arbetaren 
att  samla  och  förränta  sina  öfverskott,  samt 
skola,  som  förestås  af  en  diakonissa  från 

Stockholm.  —  Ammebergs  egendom  utgö- 
res  af  verk  och  inrättningar  (tax.  till 
400,000  rdr),  1  frälse  Hyltebacken  med 

c^varn  och  såg,  1  fr.  Ammeqvarn  eller 
Ammeberg,  1  fr.  Ammestorp,  Vir  mtl  sk., 

/x6  fr.,  samt  Johannisbergs  och  Fredriks- 
bergs grufvor.  Knalla  zinkgrufvor  (tax.  till 

50,000  rdr),  allt  inom  Hammars  socken; 

dessutom  eger  bolaget  Knarkebo  zink- 
grufvor (tax.  till  20,000  rdr)  inom  Go- 
degårds socken  af  Östergötland,  Isåsa 

zinkgrufvor  (tax.  till  40,000  rdr)  inom 

Lerbäcks  socken.     Hela  egendomens  ta- 
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xeriugsvärde  var  år  1865:  650,000  rdr; 
folktnäugden  c:a  900  personer. 

Utom  detta  ställe  eger  bolaget  icke 

mindre  än  17  grufetablissementer,  be- 
lägna i  Belgien,  Frankrike  och  Tysk- 

land, och  antages  åstadkomma  en  tredje- 
del af  hela  Europas  zinkproduktion. 
Amot,  kapellförsamling  till  Ockelbo, 

uti  Gestrikland  af  Gerteborgs  län,  5V4 

mil  (3^4?)  nordvcst  från  Getle,  bildad 
i  Dee.  1785,  innefattar  på  en  areal  af 
88,278  tid  =  494,356  qvadratref,  deraf 

13,130  vatten,  3V2'\i  mtl,  hvaraf  2^^^ 
skatte,  '  5  frälse,  taxerade  till  440,280 
rdr  rrat,  hvartill  komma  5  soldat-,  87 

.jordtorp,  25  backstugor,  7  afsöudrade 
lägenheter,  1  jernbruk,  1  masugn  samt 
några  qvarnar.  taxerade  till  129,950  rdr. 
Modersockuens  största  vattendrag,  Fansån, 
som  upprinner  i  Alfta  socken,  upptager 

här  ofvantör  Åmots  by  (på  2  u:r,  "*  |„ 
mtl)  ett  från  de  vid  gränsen  mot  Boll- 

näs belägna  tjernarna  kommande  mindre 

vattendrag  samt  vid  Amots  bruk  Köl- 
sjöån;  dessa  fortsätta  sedan  förenade  un- 

der namn  af  Ämotsån  sitt  lopp  genom 

Pälsjöu  och  Wallsjön  till  Bysjön.  Hö- 
rande jordmånen  hänvisas  till  artikeln 

Ugglebo. 
Af  arealen  utgöra  3,722  qvadratref 

åker  och  jord  i  cirkulation,  65,058  na- 
turlig ängsmark,  374,762  skogsmark  och 

impedimenter,  37,682  mossar  och  myror; 
största  utsädet  är  af  korn,  635  kub.fot, 

dernäst  råg  495,  hafra  241,  blandsäd 
187,  ärter  36,  af  potates  1,537;  skörden 
har  i  medeltal  under  5  år  varit  något 
öfver  8,000  kubikfot  säd  och  11,450 

potates;  underhållna  kreatur  uppgifvas 
till  136  hästar,  444  kor,  2  oxar,  120 

ungboskap,  424  får,  963  getter  och 
90  svin. 

Folkmängden,  mer  än  fördubblad  på 
sednaste  50  åren,  uppgick  1865  till  1,680. 

Beloppet  af  stats-  och  kommunala  afgif- 
ter  uppgår  till  något  öfver  6,000  rdr, 
deraf  i  bevillning  2,300  rdr,  kostnad  för 
rotering  220  rdr,  clerecistatens  underhåll 
940  rdr,  fattigförsörjniug  250  rdr,  skjuts 
145  rdr,  väghållning  100  rdr,  div.  onera 
55  rdr  rrat. 

Kapellet,  färdigbygdt  1798,  ett  re- 
veteradt  trähus,  är  nu  såsom  förfallet 

utdömdt,  och  ny  byggnad  af  sten  på- 
tänkt;   särskild    predikant   antogs  1797; 

han  tillsättes  af  egaren  till  Åmots  bruk, 

som  upplåtit  predikantsboställe.  Kapell- 
laget utgör  ett  eget  skoldistrikt  med  eget 

skolråd  och  är  indeladt  i  3  skolområden 

med  en  fast  skola  om  3  klasser,  två  ambu- 
latoriska  och  tva  småskolor,  der  en  exa- 

minerad och  tre  oexaminerade  lärare  (som 
tillvunnit  sig  stort  fortroende)  undervisa 
omkring  267  barn;  103  undervisas  i 
hemmet,  äfveu  enskild  skola  finnes;  fasta 

.  skolans  lokal  uppfördes  1845  af  brukets 

egare.  Tillsammans  med  moderförsam- 
lingen utgör  Amot  ett  fattigvårdsdistrikt, 

indeladt  i  29  kretsar,  hvaraf  8  inom 

kapellet.  Här  märkes  Amots  bruk  och 

masugn  (se  nedan),  hvarunder  lyda  8'  g 
öresland.  —  Byar  äro  Qvaniåsen,  We- 
sterbo,  Svartandal,  Rönnbacken,  Sand, 

Björnmossen,  l^rätåsen,  Nortsjöriset,  Möj- 
sjön  ̂ och  Källsjön.  —  Adr.:  Gefle. 

Amot,  jernverk  uti  förutbeskrifna  ka- 
pellförsamling, består  af  stångjernssmedja 

med  2  täckta  smälthärdar  med  särskild 

smälthammare  och  gasvällugn  i  förening 
med  3  vanliga  hamrar  för  stångjeruets 
utsträckning,  en  vanlig  mindre  tyskhärd 
för  påkommande  reparationer  samt  en 

masugn;  stångjerustillverkningen  har  un- 
;  der  tiden  näst  före  1855  uppgått  ärligen 

till  2,500  skU,  men  efter  lancashire- 
smidets  införande    1856  till  4,500  skU, 

I  inberäknadt  1,600  ä  1,700  skfl  smält- 
stycken från  en  tredje  sraälthärd  vid 

Kathrineberg;  i  medeltal  åren  1861 — 63 
uppgick    tillverkningen    till    12,907    ctr 

,   ståugjern    och    17,732    ctr    tackjärn    af 
I  Windtjerns  malm.  Bruket  jemte  mas- 

ugn   anlades,    enligt   privilegium  af  den 

'  6  Maj  1710,  af  biskop  Carlssons  enkefru, 
Catharina  Broms,  och  tilldelades  henne 

en  allmänning  i  Ugglebo  för  nödiga  kol- 
åtgången ;  masugnen  är,  efter  att  hafva 
nedbrunnit  1858,  under  loppet  af  samma 
år  ombyggd  med  fristående  högre  pipa 
samt  har  till  betydlig  del  blifvit  försedd 

med  plåttak;  nytt  kross  verk  och  gas- 
rostugn af  ny  förbättrad  konstruktion 

uppfördes  jcmväl  med  varmapparat  samt 
,    en  särskild  kupolugn   för  tillverkning  af 

;  gjutgods.  Underlydande  jordegendomen 
består  af  22yVfj  öresland;  nyligen  hafva 
åtskilliga  mossodlingar  blifvit  påbörjade 

dels  å  rekognitiousallmänningen  vid  Rast- 
I   muren,  dels  ock  nära   intill  masugnen  å 
!   den  s.  k.  Hyttmuren,  jemte  några  mindre 
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betydande  odlin^sföretag ;  af  verk  finnas 
vidare  en  nyligen  uppförd  större  såg 
med  2:ne  ramar  samt  särskild  kantsäg 

oeh  liyfvehuaschin,  nijölqvarn  med  2  par 
stenar;  hela  taxeringsviirdet  år  1865  var 
297,400  rdr,  hvaraf  123,000  rdr  för 

bruket  ocli  verken.  Aniot  utgör  ett  af 

de  -i.  k.  Ocklebo-  eller  Ugglebo-verken 
(se  den  art.) 

Amot,  stängjernsbruk,  se  Amätt. 

Åmål,  uppstad  och  enda  staden  på 
Dal,  i  Tössbo  härad  af  Elfsborgs  län, 

under  59"  3'  polhöjd,  42'.,  mil  frän 
Stockholm  samt  8'  4  mil  frän  Weners- 

borg,  7'  .,  mil  frän  Carlstad,  ligger  mel- 
lan tvänne  bergshöjder  vid  den  i  AVeneru 

utfallande  Amälän.  Den  har  sitt  namn, 

som  i  oflFentliga  handlingar  finnes  skrif- 
vet  på  icke  mindre  äu  20  olika  sätt 
(deribland  Ahmule,  Öraord  och  Amord), 

af  Amålstom  krono-hemman,  pä  hvars 
egor  (der  förut  pä  Aniålabacken  varit 

en  urgammal  marknadsplats)  staden  bör- 
jat anläggas  är  1G40,  sä  vida  man  icke 

vill  antaga  Lignells  härledning  af  nam- 
net från  medeltidsordet  mord  =  skog, 

hvilket  omsider  förvrängts  till  Amäl. 

Staden  erhöll  sina  privilegier  af  drott- 
ning Christina  1643;  de  bekräftades  år 

1646,  och  samma  jemte  följande  år  er- 

iiöll  den  nyanlagda  staden  åtskilliga  do- 
nationer af  jord,  tillsammans  6  mantal, 

innehållande  2,860  tid.  Uessa  donatio- 

ner tillkommo  förmodligen,  för  att  upp- 
hjelpa  staden  efter  den  olycka,  som 
träffat  den  år  1645,  då  den  under  den 

s.  k.  Hannibalsfejden  nedbrändes  af  Dan- 
skame.  Af  samma  olycka  och  från  samma 
hull  drabbades  staden  äfven  1679;  men 
sedan  förblef  Åmål  förskonad  för  sådana 

olyckor  ända  till  1777,  då  en  eldsvåda 
ödelade  en  tredjedel  af  staden.  Följande 
året  intogs  staden  af  öfverste  Stricker, 

dervid  borgmästaren  Åberg  lofordades  af 

general  Armfelt  för  sitt  berömliga  för- 
hållande. Sednaste  gången  Åmål  hem- 

söktes af  eldsvåda  var  d.  17  Jan.  1846, 

då  31  gårdar  nedbrunuo.  Staten  bevil- 
jade dä  45,000  rdr  till  återuppbyggande 

af  staden  och  reglering  af  dess  tomter, 

och  Åmål  är  nu  mer  en  liten  prydlig 
stad,  genomskuren  af  täcka  kanaler,  med 
ej  särdeles  breda,  men  raka  och  väl 

stenlagda  gator,  kuuthuggna  hus,  de 

flesta  af  2  våningar,   betäckta  med  skif- 

fer, ett  290  alnar  långt,  195  alnar  bredt, 

med  träd  planteradt  torg,  och  1,675  in- 
vånare, vacker  kyrka,  uppförd  af  sten  år 

1806  på  en  kulle  norr  om  staden  (har 
den  enda  orgeln  pä  Dal),  treklassigt  lägre 
elementarläroverk,  med  3  lärare  och  50 

lärjungar  (är  lHij4),  Jlick.skula,  bokhandel 
(sedan  1832),  boktryckeri  (från  1846), 

theater  (frän  1848),  sjöuianslius,  arbets- 
och  fattighns inrättning  (af  brukspatron 
Åberg  1846),  sparbank  (stiftad  1836), 

telegrafverk  (sedan  1858),  postkontor, 

jernvåg  och  goda  handtverkerier.  För 

öfrigt  lefver  staden,  som  redan  på  1 600- 
talet  dref  timmerhandel  och  bergsbruk, 

af  handel  i  minut  med  vanliga  köpman- 
navaror, jordbruk,  fiske  och  af  sjöfart, 

hvilkeu  dels  transporterar  dessa  varor 

från  Cjöteborg,  dels  gör  fraktresor  med 

jern-  och  trävaror  för  bruksegarne  på 
Dal  och  i  Werinland;  äfven  skiffer  ut- 

skeppas.. År  1866  anlöptes  hamnen  af 
152  ångbåtar  ocli  130  segelfartyg.  Bland 

importerade  varor  nämnas:  200  tolfter 
bräder,  50,000  kannor  bränvin,  89,500 

centner  tackjern,  1,200  kubikfot  strid 

säd;  bland  exporterade:  70,860  kubikfot 
hafre,  2,700  kubikfot  strid  säd,  1,060 

kubikfot  kuramin  och  linfrö,  2,500  k:r  lin- 

gon, 1,550,945  löpande  fot  pitprops,  6,690 
tolfter  plankor,  46,000  centn.  stångjern, 
189  kistor  tändstickor  m.  m. 

Åmål,  med  197  hustomter  (250  i 

Ritters  lexikon,  deri  troligen  inberäknas 

48  hus,  belägna  på  stadens  jord)  på  50 
tids  areal  och  ofvanuppgifua  jordbruk 

(enligt  Stat.  Tidskr.  2,496  tid,  och  enligt 

femårsber.  1855—60  endast  640  tid), 

uppskattades  år  1865  till  1,106,500  rdr 

(deraf  67,000  rdr  för  offentliga  bygg- 
nader), hade  17  handlande,  50  fabri- 

kanter och  handtverkare,  en  nyanlagd, 

säker  och  beqvära  hamn,  till  hvilken 
1860  års  riksdag  anvisat  både  anslag 

och  lån.  Vid  lastbryggan  är  12'  2  ̂  13 
fots  vatten,  i  hamnen  är  djupet  13  ä  18 

fot.  Vid  inloppet  till  Åmålsviken  finnes 

fyr-  och  båkiurättning.  År  1863  egde 
staden  en  ångbåt  om  25  hästkrafter  särat 

9  segelfartyg  ora  176  läster,  på  1840- 
talet  egde  den  15  fartyg;  med  Arvika, 
Wenersborg  och  (xöteborg  står  Åmål  i 
direkt  ängbåtsförbindelse.  Skattebidragen 

uppgå  till  13,000  rdr,  deraf  2,390  i  be- villning. 
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Ämåls  pastorat  af  3:dje  klassen,  be- 
stående af  en  stads-  och  en  landsförsam- 

ling, är  regalt.  Kyrkoherden  eger  i  bo- 
ställe Hanebol,  Vs  '^*^-  Staden,  efter 

folkmängden  räknad  den  44,  innehar 
76:te  riksdagsuumret  bland  5:te  klassens 
städer;  har  en  borgmästare,  tva  rådmän, 
lyder  under  Wenersborgs  sjötullkammare, 
har  marknader  i  Januari,  Juni  och  Ok- 

tober. Utom  staden,  på  dess  vestra  grund 
märkes  länderiet  FreJriksberg,  på  dess 
noiTa  Aniieberg  och  på  dess  södra  en 
tumUticksfabrik 

Åmål,  landsförsamling,  uti  Tössbo 
härad  och  Elfsborgs  län,  omfattar  16,764 
tid  med  1\,  mils  längd  och  1  mils 
bredd,  är  belägen  vid  sjön  Wenern  och 
genomskuren  dels  af  en  vik  uf  denna 

sjö  och  dels  af  tvenue  åar,  Araåls-  och 
Lerbyåu,  hvilka  utfalla  i  Wenern,  den 

ena  genom  staden  Åmål,  Denna  å  för- 
orsakar ofta,  i  synnerhet  vårtiden,  skada 

genom  öfversvämuingar,  men  drifver  der- 
emot  flera  nyttiga  vattenverk,  som  skänka 

rörelse  och  förtjenst  ät  ortens  innebyg- 
gare. Här  har  ock  funnits  Amåls-ham- 

maren,  med  privilegier  af  år  1665,  vid 
ett  vattenfall,  ännu  kalladt  Hammaren, 
men  som  dock  snart  lär  kommit  i  ödes- 

mål. Det  andra  vattendraget  har  med 

bidrag  af  staten  blifvit  uttappadt,  hvari- 
genom  flera  hemman  tillvunnit  sig  betyd- 

liga egor.  Marken  är  i  allmänhet  jemn. 

Största  slätten  ligger  ̂ \  mil  norr  om 
staden  och  har,  likasom  trakten  omkring 
och  söder  om  densamma,  en  jordmån  af 
kalkblandad  lera.  I  socknens  norra  och 
vestra  del  är  deremot  mer  eller  mindre 

bördig  sand  och  mossjord  rådande.  Skog 
till  afsalu  finnes  numer  endast  i  sock- 

nens vestra  del.  Närmast  Wenern  före- 

kommer gneis  såsom  den  rådande  sten- 
arten;  men  ju  mer  man  närmar  sig  sock- 

nens vestra  del,  börjar  graniten  visa  sig 
i  större  mängd.  På  Vestra  Knättkärrs 
egor  synas  i  dagen  smärre  klimpar  af 
svafvelkis  och  silfvermalm,  men  till  ringa 

del,  glimraerskiffer  vid  Gerdsbyn,  jern- 
malm  vid  Århult.  Nygårds  kopparhytta 
for  smältning  af  malm  från  Kingaebols 
och  Kesebols  grufvor  i  Animskogs  och 
Fröskogs  socknar,  anlades  omkring  1718, 
men  begagnades  föga  och  förföll  snart. 
En  raineralkälla  finnes  på  Årbols  egor, 

hvilken  dock  numer  föga  begagnas;  der- 

emot har  en  brunn  vid  Berga  på  sed- 
nare  tiden  blifvit  anlitad.  Invånarnes 

antal  har  från  1,543  år  1846  uppgått 

år  1865  till  1,965  personer.  Hemman- 

talet är  21=%  mtl,  deraf  lOV;,  skatte,  % 
krono,  iVo  frälse,  taxerade  till  820,100 
rdr,  deraf  5,000  rdr  för  Storön,  Sandön, 

Svagön,  tilldömda  staden  år  1700;  här- 
till komma  44,000  rdr  rrat  för  verk.  — 

Folkets  tarfliga,  men  snygga  klädsel  och 

lefnadssätt  antyder  förnöjsamhet  och  ar- 
betsamhet, också  är,  en  nästan  allmän  väl- 

måga rådande.  Hufvudnäringen  är  åker- 
bruk. Åkern  upptager  omkring  3,700 

tunnland,  brukningssättet  är  cirkulations- 
bruk i  8  skiften,  deraf  ̂ g  '^är  klöfver, 

^5  höstsäd,  Vg  trädas  och  resten  besås 
med  vårsäd.  Hufvudsädet  är  hafra,  korn 
odlas  obetydligt.  Naturliga  ängar  finnas 

ej ;  boskapsskötseln  står  på  en  låg  stånd- 
punkt. Bland  binäringar  intager  timmer- 
handel främsta  rummet;  utvandringar  till 

Norge  att  söka  arbetsförtjenst  äro  all- 
männa. Fiske  idkas  endast  till  husbehof.  — 

Socknen,  hvars  namn  skrefs  1312  Omordh, 

Amord  1397,  har  med  Åmåls  stad  gemen- 
sam kyrka,  var  förut  annex  till  Edsleskogs 

eller  Hesselskogs  pastorat,  utgör  sedan  år 

1655  med  staden  ett  reg.  pastorat  i  Carl- 

stads  stift.  ̂   Folkskolan,  hvartill  bruks- 
patron J.  Åberg  skänkt  både  byggnad 

och  jord,  är  i  anseende  till  socknens  vid- 
sträckthet indelad  i  trenne  stationer  med 

4  skolhus,  äfven  småskola  finnes;  skol- 
barnens antal  är  350;  lärare  antogs  år 

1846.  Sockenmagasin  och  bibliothek  fin- 
nas. Af  fru  Anna  Maja  Åberg  äro  3,000 

rdr  testamenterade  den  14  Ang.  1839  åt 

hennes  ålderstigna  underhafvandes  värn- 
lösa barn  och  deras  afkomlingar,  som 

ega  uppbära  5  %  ränta  deraf.  Af  forn- 
minnen från  hednatiden  märkas  22  ätte- 

högar, 17  stenrör,  flera  hällekistor  m.  m. 
Bland  personer,  härstammande  från  detta 

pastorat,  må  nämnas  den  utmärkte  filo- 
logen Johan  Gabr.  Sparfvenfelt,  född  i 

Åmål  1655.  —  Bland  gårdar  märkas: 
Nygård,  1  mtl  frälse,  med  qvarn,  stamp 

och  såg;  —  Berga,  Stora,  1  mtl  skatte 
med  5  (jvamar.  Lilla  Berga,  ̂ 'g  skatte, 
med  2  qvarnar  och  såg;  qvarnarne  egas 

under  V  g  skatte  Kasenberg;  —  Fager- 
hult,  *2  skatte,  eges  af  bokhandlare  J. 
A.  Peterson;  —  Gunnarsbol,  1  raant., 

Tjuke,  1  mtl,  Årebol,  1  mtl,  Århult,  ''j 
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mtl,  egas  jemte  delar  i  Skällebyn  och 

Korsbyn,  alla  skatte,  af  Forsbacka  bruks- 
egare;  —  Kålsäter,  ̂   ̂  mtl  skatte,  eg- 
des  1577  af  Olof  Stake;  kallas  gammalt 

säteri  1681,  i  hvars  ställe  Nygård  inför- 
des 1684;  har  nu  8  egare;  —  Björkil 

(Bjernabol)  1  mtl  skatte,  och  Sätter,  1 
mtl,  hafva  en  egare;  —  Skevik,  1  mtl,  och 
Derenäs,  '  g  mtl,  en  egare;  —  Törebyn, 
V4  mtl;  —  Tollebol,  %  n^tl,  kommini- 

sterns boställe,  dertill  upplåtet  kort  efter 
1717;  förut  var  honom  tilldelad  ränta 
af  H,  mtl  Berg  i  stället  för  boställe. 
Till  staden  äro  donerade  6  mtl,  deraf 

V2  Hanebol  kyrkoherde-boställe.  —  Byar 
äro:  Jacobsbyn,  1  mantal,  med  såg,  12 

egare,  —  Korsbyn,  1  mtl,  med  qvarn, 
såg,  tegelbruk,  8  egare,  —  Segersbyn,  1 
mtl,  19  egare,  —  Skällebyn,  1  mtl,  allt 
skatte,  —  Finserud,  3  qvarnar. 

Amått,  by  i  Brunskogs  socken  af 

Jösse  härad  och  Carlstads  län,  6'  4  mil 
n.   v.  från  Carlstad,  med  360  inbyggare; 
1  mtl  skatte  i  35  egolotter,  deraf  en  på 
195  öre  lyder  under  härvarande  Amots 
bruk  (senedan);  äfven  finnes  handelsbod; 
byn  skall  i  Digerdöden  blifvit  ödelagd. 

Amatt  (i  jordeboken),  Araot,  eller 
Nohlby,  jernbruk  uti  Brunskogs  socken 
och   Carlstads   län   (se  ofvan),    består  af 
2  härdar;  hör  till  Brunnsbergsverken  (se 

den  art.),  hvaribland  här  må  nämnas  för- 
ut ej  upptagna  Moriansfors  manufaktur- 

verk, med  1  knipp-  och  3  spikhamrar, 
hvarvid  förädlas  c:a  690  centner  af  eget 
ämnesjern.  Amåtts  bruks  grundläggning 

skedde  1809,  då  hit  flyttades  från  Nohl- 
by eller  Moriansfors  en  stångjemsham- 

mare  med  en  härd  och  460  skUs  smide; 
år  1839  uppfördes  här  en  ny  hammare 
med  600  skU;  taxeringsvärdet  år  1865 
var  15,000  rdr;  till  bruket  hör  äfven 

lego-  och  salusåg;  hela  tillverkningen  vid 
Brunnsbergsverken,  som  egas  af  Borgviks 

bruksbolag,  uppgick  i  medeltal  1861  — 
63  till  47,666  ctr  stångjeni,  757  ctr 
spik,  774  ctr  manufaktur;  se  vidare  art. 

Rinnefors.  Brunnsbergs  bruk,  äfven  kal- 
ladt  Spångdalen,  är  uppfördt  på  skog- 
beväxta  ängen  Spångdalen,  der  före  Di- 

gerdöden varit  en  by. 
Amännin^en,  Westmanlands  största 

sjö,  nästan  helt  och  hållet  omgifven  af 
Vester-Wåla  socken.  Den  har  formen 
af  en  triangel  med  sin  spetsigaste  vinkel 

VII. 

m6t  söder  och  håller  i  längd  en  mil  och 
i  bredd  på  nofra  sidan  treQerdedels  mil. 
På  sydvestra  sidan  oragifves  Ämänningen 
af  betydliga  berg.  På  östra  stranden  äro 
bergen  betydligt  lägre.  Genomfluten  af 
Kolbäcksån,  utgör  denna  sjö  numer  en 
vigtig  länk  i  kommunikationsleden  med 
Dalame,  hvartill  Strömsholras  kanal  ut- 

gör början,  och  till  Norbergs  bergslag 
genom  jemväg  till  Kärrgrufvan.  Sjön 
är  uppfylld  af  grund,  skär  och  klippor 
och  lär  hafva  mellan  40  och  50  öar  och 

holmar.  Dess  vattenyta  ligger  257,.«  fot 
öfver  hafvet. 

Ana,  Ahua,  en  säteri-ladugård  af  ̂   .^ 
mtl  uti  Undenäs  socken  af  Wadsbo  hä- 

rad och  Skaraborgs  län,  3  mil  från  Marie- 
stad, på  de  s.  k.  Wikaskogama  utmed 

sjön  Wiken,  vid  stora  segelleden  mellan 
Stockholm  och  Göteborg;  har  300  tids 

egorymd,  löf-  och  barrskog  till  öfverflöd; 
åkerjorden,  i  cirkulation,  består  af  ler- 

mylla; mossjord  finnes  på  egorna;  till 
gärden  höra  vädersåg  och  kalkugn  vid 
närbelägen  lastageplats;  taxeringsvärdet 
1865  var  30,000  rdr.  Mangårdsbygg- 

naden af  två  våningar,  på  2  sidor  om- 
gifven af  en  större  fruktträdgård,  har 

vackert  läge  nära  kyrkan.  —  Ana  har  till- 
hört fänrik  Hård  af  Segerstad,  t  1779; 

kom  med  dennes  dotter  till  fänrik  C. 

M.  TTerdenhoff,  inom  hvars  slägt  det 
egdes  åtminstone  ännu  1827;  egare  år 
1865  var  Anders  Svensson  i  Hultåsen. 

På  egorna  skola  finnas  lemningar  efter 
en  kyrka. 

Ana  eller  Ånaholm,  egendom  uti 
Frykeruds  socken  af  Kils  härad  och 

Carlstads  län,  vid  pass  Z^,^  ̂ ^^  JP-  ̂'■ 
från  Carlstad,  består  af  239  öre  i  Östra 

Gläune,  kallade  Aueholm,  och  '/g  mtl 
eller  165  öre  i  Yestra  Glänue,  båda  af 
frälseaatur  (med  ett  utsäde  af  10  t:r 

råg  och  60  t:r  vårsäd),  tillsammans  ta- 
xerade till  28,100  rdr;  egare  Gustaf 

Broström,  som  brukar  dem  med  arren- 
derade säteriet  Lökene  i  Kils  socken. 

Till  Anaholra  och  Tittersta  skref  sig 

löjtnanten  vid  danska  lifgardet,  Paul  Fr. 
von  Wachenfelt  (f  1779);  hans  fader, 

David  F.  Wachenhausen,  född  i  Meck- 

lenburg, tjeiite  sig  upp  från  simpel  ryt- 
tare till  öfverste-löjtn.  och  adlades  von 

Wachenfelt.  Ånaholm  synes  varit  inom 
slägten  ännu  1841,   då   här  dog  kapten 

70 



550 Indersklint. 

Paul   Wachenfelts  enka,  Helena  Fryxell. 
—  På  Gläuna  egor  är  Frvkeruds  kyrka 
belägen,  och  på  dess  skog  finnes  ett  gan- 

ska högt  berg,  kalladt  Glännehöjden, 
hrarifrån  erbjudes  en  af  häradets  vid- 

sträcktaste och  skönaste  utsigter,  och  på 
h?ars  östra  sida  finnas  några  lemningar 
efter  förskansuingar,  bestående  af  en  40 
famnar  lång  mur,  som  varit  uppförd  i  en 
balfcirkel  med  en  4  alnars  öppning  på 

midteu.  I  Frvkeruds  socken  ligger  äf- 

ven   V'^  mtl  skatte  Ana  med  qvarn. o 

Andersklint  i  Gryteryds  socken  af 
Westbo  härad  och  Jöoköpiugs  län,  finnes 
antecknadt i  gränskoraraissioneus  handl.  för 
år  1603  bland  råmärkena  mot  Danmark. 

Ånga,  en  säteri-egendom  i  Svärta 
socken  af  Rönö  härad  och  Nyköpings 
län,  belägen  nära  Angesjöns  utlopp  i  en 

vik  af  Östersjön,  ̂ j^  mil  från  Nyköping. 
Den  innehades  på  1600-talet,  dels  såsom 
skatte,  dels  såsom  frälse,  af  den  hos 

drottning  Kristina  högt  gynnade  hof- 
kansleren  Nils  Tungel  och  hans  arfvin- 
gar;  men  frälserätten  reducerades  af  kon. 
Carl  XI,  och  gården  blef  rusthåll;  kom 
genom  gifte  med  lagman  Tungels  dotter 
till  kapten  Carl  Julius  v.  Porten,  hvars 
dotter  Anna,  den  sista  af  ätten,  dog  här 
1799.  Samma  år,  den  31  Okt.,  befinnes 
Ånga  vara  köpt  till  skatte  af  Julius  Vult 
von  Steijern;  egdes  1809  af  friherre  F. 

Trolle-Löwen  på  Sjösa  och  sedermera, 
genom  dennes  dotters  giften,  först  af 

löjtn.  Nauckhoff  och  derefter  kommendör- 
kapten F.  Engelhardt,  som   nu  är  egare. 

—  Auga  med  Fogelö  utgör  2  mtl  ber. 
skatte-säteri,  med  en  jordeboks-  och  hem- 

mantalsränta af  30  rdr  kronovärdi  och 

ett  taxeringsvärde  af  70,000  rdr;  der- 
under  är  i  sambruk  'A,  skatte;  dessutom 
hora  dertill  ̂ 'g  skatte,  V2  frälse,  qvarn 
med  3  par  stenar,  grynverk  och  såg, 
ålfiske,  allt  inom  socknen,  samt  V/^  skatte 

i  Tystberga  socken;  hela  godsets  tax.- 
värde   95.300  rdr. 

Ångarp  eller  Agnetorp,  socken  i  War- 
tofta  härad  af  Skaraborgs  län,  är  beskrif- 
ven  under  sednare  namnet;  här  må  till- 

läggas, att  jordbruksfastigheten,  20^/,g 
mtl,  var  1865  taxerad  till  724,000  rdr, 

deraf  39,400  rdr  för  indragna  militiae- 

boställena  %  mtl  Dalen,  ',,,  Uddestorp 
och   '/j   Håratorp;   dessutom   voro   Tida- 

.Ir.gernaiielfveD. 

holms  jernbruk,  qvarn  och  såg  med  spån- 
hyfvel,  Lidans  och  Ilåjvens  qvarnar  samt 
sågar  taxerade  till  46,000  rdr.  —  Folk- 

mängden har  sedan  1856  uppgått  till 

1,270  personer.  —  Bland  hemman  må 
nämnas  Bamstorp,  1  mtl,  Kullo,  1  mtl, 

Ångarp  stommen,  ̂ /^  mtl,  Gisslaretorp, 
1  mtl,  alla  lyda  under  Tidaholra;  — 
Jutahemmet,   '/«,  mtl. 

Angarp,  ett  och  V.,  mtl  skatte  uti 
Linderås  socken   af  Jönköpings  län. 

Angered,  socken  i  Elfsborgs  län,  se 
Angered,  socknens  rätta  namn. 

Angertnan-  eller  Atigermannnaelfven, 
den  största,  längst  segelbara  och  prakt- 

fullaste af  de  norrländska  floderna,  upp- 
kommer på  norska  fjellryggen  af  trenne 

rotgrenar,  hvilkas  beskrifning  torde  böra 

föregå  sjelfva  Angermanelfvens.  —  Den 
första  eller  södra  af  nämnda  grenar 
börjar  med  en  kedja  af  sjöar:  Jormsjön 

och  Qvai'nbergssjön  i  Norrlie  socken  i 
Norge,  på  östra  sidan  af  norska  fjällen, 
samt  längre  ned  Fogelsjön,  SvaningssjÖn, 

Aspnässjön  (mellan  de  två  sistnämnda 
finnes  ett  stort  fall,  kalladt  Ögelström- 
men),  Ströms  vattudal  med  Degerfjärden 
och  Linnviken,  Russfjärden,  Fångsjön  och 

Spårsjön,  den  sistnämnda  på  gränsen  mel- 
lan Hamraerdals  socken  i  Jämtland  och 

Ramsele  i  Ångermanland.  Denna  16  mil 
långa  kedja  af  sjöar,  ned  till  Ströms  kyrka 
i  Jämtland,  känd  under  namnet  Wass- 
dalens  vattendrag,  är  till  största  delen 

båtbar  allt  upp  till  Norrlie,  med  un- 
dantag af  trenne  ed  (udiiar  eller  grund, 

omkring  hvilka  ilfven  gör  en  krok),  der 

man  drager  båten  på  stänger  förbi  vat- 
tenfallen öfver  land.  Denna  vattuled 

skall  konung  Carl  X  haft  i  siunet  att 
göra  segelbar,  och  omöjligt  synes  icke 
vara,  att  raau  här  en  gång  skall  komma 

att  fara  på  ångbåt  1,200  fot  öfver  haf- 
vets  yta,  midt  ibland  fjellen.  Nedifrån 
Strörassjön  går  vattendraget  2  mil  med 
små  strömmar,  sel  (eller  lugnvatten)  och 
förutnämnda  sjöar  till  Stamsele  by  vid 

Spärsjön,  der  det  delar  sig  i  två  armar 

vid  en  sten,  på  hvilken  ligger  en  min- 
dre, den  de  gamle  kallat  elfvarnes  huf- 

vudgärd,  hvarpå  de  hvila  sig  vid  delnin- 
gen. Sedan  elfven  nu  inkommit  i  pro- 

vinsen, hvaraf  den  fått  namn,  vilja  vi  följa 
dess  särskilda  vattuleder   uti   de  socknar. 
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som  de  genomflyta.  Den  södra  armen, 

kallad  Faxe-elfven  (Faxelåii).  802  sv.  fot 
(733  par.-fot)  öfver  hafvet  vid  Taxans 
gästgifvaregård,  gär  i  öster  med  större 
och  mindre  forssar  samt  sel  till  Ram- 

sele kyrka,  4  mil  hvarest  höga  jordval- 
lar, siisora  de  högsta  liergasar,  vid  sina 

ändar  ärligen  afstrykas.  Frän  Kamsch-  går 
den  genom  Edsele  socken,  vid  hvars  kyrka 

den  hildar  Eds-  eller  Ödsgårdsforssen 

(Östgård).  (Ed  betyder  ett  tillbakaström- 
maude;  också  skall  större  delen  af  elf- 
ven  flyta  tillbaka  inom  denna  socken). 
Den  rinner  sedan  under  namn  af  Als- 

elfven  genom  Hehjums  socken  och  ökas  här 

till  1  ä  l','g  mils  bredd  af  Helgumssjön, 
som  är  märklig  deraf,  att  han,  i  den  s.  k. 

»Håfvålan»  eller  för-midsomniarn,  drifver 

bort  regnet,  som  dä  faller  ymnigt  i  höjderna 

pä  ömse  sidor;  men  i  slått-anden  och 
hösttiden  drager  samma  sjö  regn  åt  sig. 

Från  Rarasele  till  Gransjö  gästgifvare- 
gård  i  Helgums  socken  är  éVo  ™ils 

bätfart  genom  mindre  forssar,  spak  elf 

och  1  mils  djup  sjö;  men  sedermera, 
inom  Långsele  socken,  flyter  denna  arm, 

tagande  nordostligt  lopp,  med  strid  ström 
och  starka  forssfall  förbi  Forsse  jernbruk, 

Hamre  och  Forsse  sågar,  hvarifrån  till 

Nässjö  är  åter  lugnt  och  stilla  flytande 

vatten  (hvaraf  socknens  namn);  seder- 
mera med  stridare  ström  genom  Eds 

socken,  der  denna  gren,  vid  Österås  Vo  i^il 

ofvanom  Sollefteå  kyrka,  förenas  med 

Angermanelfvens  begge  öfriga  hufvudgre- 
nar,  hvilka  förut  förenats,  säsom  nedan 
ses,  och  derefter  erhållit  namnet  Norra 

Ådalselfven.  Norra  armen  af  Ströms 

vattendrag,  kallad  Wängelelfven,  flyter  i 
nordost  genom  Fjellsjö  socken,  består 
vidare  af  sjöar,  strömmar  och  sel,  som 
kunna  befaras  med  båt  2^o  mil,  får 

tillökning  V4  mil  ofvanom  byn  Nordan- 

tjäl,  l*,o  mil  söder  om  Fjellsjö  soc- 
kens kyrka,  af  Fjellsjöelfven,  löper  sedan, 

med  henne  förenad,  med  starka  forssar 

och  ett  brant  fall,  der  laxen  måste  stanna, 

som  vill  uppgå  till  Fjellsjö  socken,  för- 

enar sig  ofyan  Lidens  kyrka  med  Re- 

sele-elfven,  Ångermanlands  tredje  eller 
norra  rotgren,  och  får  slutligen  sin  södra 
arm  vid  förutnämnda  Norra  Adalselfvens 

förening  i  Eds  socken,  sedan  de  med 
sin  delning  bildat  en  landsträcka  af  10 

mils  längd  och  1  å  2  mils  bredd,  hvarpå 

en.^del  af  socknarne  Långsele,  Ed,  Li- 
den, llelgum,  Edsele  och  Ramsele  äro 

belägna.  —  Den  mellersta  eller  andra 
rotgrenen  af  Angermanelfven  kommer 
äfven  ned  från  norska  fjellen  genom 

stora  sjöar,  kallas  i  J.appmarken  Saxån, 
som  i  Ångermanlands  nordvcstra  hörn 

infaller  i  Tåsjön,  löper  på  sina  stäl- 

len V',  mil  bredt  genom  Tåsjö  kapell 
under  namn  af  Tåtsjö  elf,  som  upptager 
Flåsjuån  frän  den  4  mil  långa  Flåsjön 

i  Jämtlands  lappmark,  flyter  genom  Ho- 

tings  och  Bodums  sjöar,  i  hvilken  sed- 
nare,  som  ligger  i  Bodums  socken,  den 

förstärkes  vid  Orrnäs  by  af  ett  annat 

vattendrag  friin  Lappmarken,  bestående 

af  flera  sjöar  och  åar,  såsom  A/va,  Dal- 
bo och  Löfsjöar,  Arksjön  och  Arksjöån, 

Ormsjön  i  Dorothea  lappmark,  hvilka  gå 

parallelt  med  Za^ywis  vattendrag,  och  fort- 
sättes  inom  Ångermanland  af  Bellviks  sjö, 

på  gränsen  mellan  Dorothea  lappmark 
och  Tåsjö  kapell,  af  Råströms  sjö  och 
elf  samt  Lesjön,  förenande  sitt  vatten 

vid  Smedsböhle  i  Fjellsjön  ofvanföre  Fjell- 
sjö kyrka,  och  ett  stycke  längre  md  med 

Wängelselfven,  såsom  förut  är  närandt, 

äfvensom  dessas  sammanlöpande  med  An- 
germanelfvens nordligaste  och  största  rot- 

gren, hvars  lopp  vi  nu  vilja  följa.  Den 
?iorra  eller  tredje  rotgrenen,  egentligen 

tillhörande  Asele  lappmark,  uppkommer 

från  Börje-  och  Stöttings  fjällar,  öfver 
20  mil  från  Asele  kyrka,  samt  bildas  af 
Litsjöarna  och  Kultsjön,  den  sednare  af 

%  mils  längd;  efter  3  mils  sel  och  fors- 
sar faller  den  in  i  Malgomej  sjö,  som  hål- 
ler 4  mil  i  längd,  blir  i  henne  af  en 

annan  tvärelf  ansenligen  förökt  samt  1 

mil  längre  ned  vid  Wilhelminas  kyrka  af 

Wojmån,  som  är  ̂ \ ojmsjöns  utlopp;  dessa 
flyta  sedan  7  mil  förenade,  ömsom  med 

sel  och  forssar,  till  Asele  kyrka,  hvar- 
ifrån till  yttersta  byn  i  Lappmarken  äro 

2  mil, och  ingå  vid  Brattforssmon  i  Junsele 
socken  af  Ångermanland;  vattendraget 

fortsätter  loppet  med  åtskilliga  forssar 
och  sel,  hvilka  alla  kunna  befaras  med 

båt,  utefter  4  mil  till  Junsele  kyrka; 
förstärkes  här  af  Röelfven  och  går  under 

namnet  Norra  Ådalselfven  till  Lidens 

kyrka,  der  denna  gren  förenas,  såsom  redan 
är  nämndt,  med  mellersta  rotgrenen,  med 

små  forssar,  sel  och  spak  elf  förbi  Re- 
sele  kyrka,  hvarefter  Va  mils  strid  forss 
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vidtager,  slutande  med  Eds  kronoforss, 

hvilken  gör  2  famnars  fall  öfver  en  bergs- 
klippa ofvanom  Edskyrkoby;  detta  ställe 

är  äfvea  bekant  för  sitt  fiske.  Ofvanom 

Eds  kyrka,  på  östra  sidan,  är  den  s.  k. 
Hellinds-ed,  liknande  en  hafshvirfvel,  och 
som  sådan  äfventyrlig  för  båtfarten,  enär 
den  drager  till  sig  träd  och  allt  hvad 
som  kommer  i  dess  närhet,  kastar  det  åt 

botten,  men  häfver  det  åter  upp  igen,  så  att 
många  menniskolif  der  omkommit.  Ne- 
danföre  ha  Reseleboar  upplagsplats  för 
bräder.  Strax  nedauföre  Edsforssen  vid 
Österås  by  förenas  Norra  Adals  eller 

Resele  elf  med  södra  eller  första  rotgre- 
nen, kommande  från  Långsele,  och  tager 

därefter  Angerinanelfvens  namn  sami  det 
praktfulla  utseende,  som  resande  med  så 

mycken  beundran  beskrifva;  elfven  får  äf- 
veu  nu,  sedan  alla  vattulederna förenats,  sitt 

största  anseeude  och  blir  segelbar  för  min- 
dre fartyg,  efter  att  förut,  ofvanom  Sollef- 

teåforssen,  den  sista  i  elfven,  9', o  mil  från 
utloppet,  hafva  kunnat  befaras  endast  med 
mindre  båtar.  På  ömse  sidor  om  forssen 

ligga  en  mängd  byar  och  gårdar,  en  del 

på  nedersta  terrassen,  en  del  kring  kyr- 
kan på  den  dernäst  högre.  De  öfra 

terrasserna  erbjuda  de  skönaste  utsigter 
öfver  en  vidsträckt  dalslätt  med  dess 

gröna  åkrar  och  gräsfält  samt  snygga 

bostäder,  allt  omkransadt  af  höga,  jemn- 
gående  åsar,  i  rad  ställda  efter  sjelfva 
ådalen,  äå  att  man  här  får  se  den  säk- 

raste och  bästa  drifbänk,  som  naturen 
sjelf  utställt  för  utt  frambringa  sina  alster. 

Elfven  rinner  '.ortfaraude  med  späkt  vat- 
ten under  SY^  mil  från  Sollefteå  till 

Nylands  lastageplats,  passerande  förbi 

Sollefteå  Jernverk,  som  ligger  vid  Ufver- 
fjårdsån,  så  lågt  mellan  tvänne  nipor, 
att  det  kan  på  ett  stenkasts  afstånd  föga 

se»;  det  kallas  äfven  på  orten  Öfver- 
ffårds bruket ;  sedan  genom  Multrå  socken 
med  dess  vackra,  grönskande  dal  och 
kyrkan  nära  invid  på  venstra  sidan,  vid 
det  branta  Rödberget,  som  har  vårdkase. 
Efter  sitt  lopp  genom  Multrå  bildar  elfven 
Sånrja  sockens  södra  gräns  och  flyter 
förbi  dess  kyrka  samt  helsobrunn  med 

Öfver-Ldnnäs  socken  på  högra  sidan, 
upptager  Björkån  vid  Björkå  jernbruk, 

löper  '/g  mil  härifrån  förbi  Ångerman- 
land? enda  säteri-egendom  Holm,  8  mil 

fråu  Heroösaud,  har  sedan  socknens  kyrka 

på    norra   eller  venstra  sidan.     Elfsträn- 
derna    nedanom     Sollefteå     genom    nu 
nämnda  socknar,   bestå  af  30  eller  flera 

alnars    höga    bräddar  eller  nipor,   bestå- 
ende af  mjöla  och  sand    samt    derunder 

hvarftals  ler;    tillfölje  häraf  har  ock  elf- 
ven   flerstädes    underskurit    landsidorna, 

såsom  vid    Multrå    sockens    nedersta  by 
Strinne  på  norra  sidan,  der  Bredvattens, 
Skedums    och    Täljs    sjöar  infalla.     Der 
är  ock  färjställe,  men  besvärligt  nog  för 
de  branta  sandbackarna.    Bottnen  består 
ock  mest  af  sand;    bredden  är  här   120 

till  200  famnar,    djupet  af  elfven  högst 
4  famnar.    Elfven  tager  sedan,  efter  det 

hon  från  Remsle  och  Skär/sta  byar  i  Sol- 
lefteå socken  haft  östligt,    nu  sydöstligt 

lopp  mellan  Botheå  och  Styrnäs  socknar 
på  venstra  och  Thorsåkers  socken  på  högra 
sidan,  helt  nära    förbi  den  förstnämndas 

kyrka  och   prestgård,    har  i  samma  soc- 
ken Sandbyön,  Fröks-  och    Lohobnarna 

i  Styrnäs,    hvilken    sockens  södra  gräns 
elfven  bildar,  och  hvarest  Lo  finbladiga 

sågverk  ligger ;  vid  Djuped,  der  en  gan- 
ska hög  bro  finnes,  infalla  i  elfven  flera 

mindre   vattendrag.     Elfven  antager  från 
Thorsåkers    socken,    hvars    norra    gräns 
den  bildar,  en   bredd  af  2,000  fot,  med 

lägre,   men  jemnhöga  stränder  mellan  7 
och  8  alnar,    som   blifva  än   mera  sand- 
aktiga  invid  Hammarfjärden.  Elfvens  höjd 
vid  Thorsåker  är  endast  7  fot  öfver  hafvet. 

Här  har  nästan  h  varje  by,  belägen  vid  elfven, 
fiske.    S:a  Ådals-sÄgtn  sträcker  sig  genom 
Thorsåkers  socken  jemns  elfven,  och  räk- 

nas mellan  henne  och  Norra  Ädals-wiigtn 

på  andra  sidan  i  Styrnäs  endast  '/g  ™il- 
Sedan  passerar  elfven    Ytter-Lennäs  soc- 

ken på  södra  eller  högra  sidan,  och  bildar 

till  någon    del    ett   näs   eller    halfö  mel- 
lan Lesjön  samt  Lennäs-  och  Hammars 

fjärdar.     Dessa    äro   på  flera  ställen  så 
djupa,  att  inga  ankaren  fästa,  hvaraf  ock 
strömvattnet    blir  till   hinders  för  laxens 

uppgång;   vid  Lennäsfjärden  ligger  Boll- 
sta  masugn ;  vid  Hammar,  b^l^  mil  från 
Hernösand,   var    fordora    lastplats;    men 
denna  har  i  sednare  åren,  i  anseende  till  en 

uppgrundad  sandbank,  blifvit  flyttad  1,000 
alnar    närmare    fjärden    till  Nyland,  der 
större    fartyg    hafva    beqväm    hamn,    se 
vidare  art.  Nyland.  Midt  emot  gör  elfven 
Kunfjsgårdsviken  i  Bjertrå  socken,  längre 
ned  Strinne- oc\\  Lujnviks  fjärdar;i(leixna 
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socken,  hvars  kyrka  ligger  på  en  höjd, 

'/^  mil  från  elfven,  finnas  flera  skepps- 
byggerier  och  ångsågar,  såsom  Kungs- 

gårdens, Mariebergs,  Nyrikens  och  Lock- 
neås.  På  elfvens  södra  eller  venstra  sida 

ligger  Gndmundrå  socken,  der  elfven, 
med  flera  vikar,  hvaribland  Gndmundrå, 

Gumds-,  Kramfors-  med  sågverk  och 
Sprängsvikarne  äro  de  största,  holmar  och 

sund,  vackra  byar  nära  de  här  låga  strän- 
derna med  utskjutande  näs  och  uddar,  åt 

landskapet  förlänar  utomordentligt  behag. 
Sedan  passeras  ,Sandön,  med  dess  nyligen 

uppförda  ståtliga  villa  i  schweizerstil,  glas- 
bruk och  ölbryggeri,  äfven  med  vackra 

byggnader;  vid  Mörtsjöns  utlopp  i  elfven 

ligger  Utansjö  bruk  och  masugn,  2'/>  mil 
från  Hernösand.  Nu  närmar  sig  elfven, 
under  det  den  vidgar  sig  ända  till  Vo 
mils  bredd,  utloppet,  som  är  så  bredt, 
att  det  liknar  en  hafsvik,  mellan  Utan- 
fjärden,  såsom  södra  delen  af  Nora 

socken  kallas,  på  venstra  eller  norra  si- 
dan, och  Högsjö  socken  på  högra  eller 

södra  sidan;  här  delas  elfven  af  flera 

öar  i  tvänne  armar.  Den  öfra  går  of- 
vanora  Åbordsön,  med  skeppsvarf  och 
laxfiske,  och  Hemmn  österut  åt  Walls- 
hufvud  och  Nora  socken,  hvarest  utskjuta 

flera  uddar  och  näs  till  den  • ,'.,  mil 
långa  Storön,  som  motar  i  sjelfva  hafs- 
gatan.  Den  södra  armen  utfaller  förbi 
Snattsundet  söder  om  Hemsön,  mellan 

Hemön  med  den  välbebyggda  Sanda 
egendom,  och  Lungön,  som  räknas  till 

Säbrå  socken.  —  Elfven  uppflödar  på 
vårsidan  hvarje  år  tvänne  gånger,  först 
vid  islossningen  och  snöns  borttinande 
och  sedan  midsommarstiden,  då  den  s.  k. 

fjellfloden  kommer.  Inträffar  i  slutet  af 
Maj  och  början  af  Juni  stark  värme, 
som  mägtar  smälta  någon  betydligare 
del  af  de  omätliga  is-  och  snömassorna 
i  fjellbergen,  så  blifver  elfven  hög,  väl- 

dig, förödande.  Detta  var  händelsen  i 

Augusti  1863.  I  mannaminne  skall  flo- 
den ej  varit  så  hög.  Redan  i  Resele 

och  Junsele  socknar,  der  stränderna  lik- 
väl äro  höga,  öfversväramade  den  då 

åker  och  äng;  längre  upp  inom  Asele 
och  Wilhelmina,  der  stränderna  merän- 
dels  äro  helt  låga,  hade  naturligtvis  öf- 
versvämningen  vida  större  utsträckning. 

—  Ett  rikt  laxfiske  finnes  i  Angerman- 
elfven,   12  mil  upp    genom  landet  ända 
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till  \Lideii  eller  Kilforssen  och  det  branta 
Brådönsfallet,  hvarofvanföre  intet  lax- 

fiske gifves;  man  har  stundom  förmärkt 
skjälar  i  elfven.  Dessutom  idkas  sikfiske. 
Sedan  1864  finnes  inrättad  en  normal- 
anstalt  för  laxodling  vid  byn  Östanbäck 
i  Eds  socken,  1  mil  från  ångbåtsstation. 
— -  AngermaneHVen  befares  till  Sollefteå 
dagligen  med  2  ångbåtar  frän  Hernö- 

sand, »Sollefteå»)  om  50  och  «Augur«  om 
40  hästars  kraft,  utom  de  för  enskilda 

bolags  och  personers  räkning  der  gående 
ungarne  »Elfkungen»  om  20  och  »Händig» 
om  14  hästars  kraft.  Sågtimraer,  bräder 

och  annat  trävirke  flottas  till  stor  myc- 
kenhet liela  20  milen  nedefter  elfven, 

isynnerhet  genom  dess  två  norra  hufvud- 
greiiar.  Af  lastageplatser  finnas  8,  näm- 

ligen, utom  förutn.  Nyland:  Kungsgården 
(10  å  12  famnar),  Gärsholmen  (12  d:o), 
Bollsta  (8  å  10),  Köija  (8  å  10),  Kram- 

fors (10  ä  16),  Lockne  (12  å  15)  samt 
Sandö  (8  å  9).  Eärjornas  antal  är  äfven 
8,  nämligen  från  W  eda  till  Hornön, 
Vi6  mil,  mellan  Frånö  och  Norrland, 
Vs  mil,  mellan  Undrom  och  Hamra,  från 
Hammar  till  Kungsgården,  mellan  Skärf- 
sta  och  Remsle,  mellan  Sollefteå  och  Ske- 
dom,  mellan  Långsele  och  Ön  samt  mel- 

lan Forsas  och  Näsåker  i  Lidens  socken. 

—  Hela  Ängerraanelfvens  längd  uppgifves 
till  36  mil,  och  af  de  olika  rotgrenarna 
gör  södra  eller  Ströms  vattendrag  c:a  16 

mils,  den  mellersta  eller  Tåsjö-  och  Fjell- 
sjögrenen  20  mils  och  den  nordliga,  Jun- 

sele- eller  Rarasele-elfven,  15  mils  lopp 
inom  provinsen  Ångermanland.  Ånger- 
mandalen,  bestående  af  Asele  lappmark, 
Hanimerdals  pastorat  af  Jämtland  samt 
det  nedanför  liggande  Ångermanland, 

upptager  350  sv.  qvadratmil. 
o 

Ångermanland,  ett  bland  Sveriges 
vackraste  landskap,  beläget  i  den  del 

deraf,  som  kallas  Norrland,  mellan  62" 
15'  och  64"  30'  nordlig  bredd,  hör, 
med  undantag  af  Nordmalings  socken, 
som  1810  lades  till  Westerbottens  län, 
under  Hernösands  eller  Yester-Norrlands 
län.  Det  är  begränsadt  i  norr  af  Asele 

lappmark    och    Westerbotten,  *)    i  vester 

*)  Gränsen  från  Steksunds  holme  till  Korpsjö- 
kasen  och  Gideå  elf  vid  Bullerforsseu  fast- 

ställdes i  kongl.  brefvet  den  17  Sept.  1766 
och  återstoden  af  gränsen,  sedan  Nordmalings 
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af  Jämtland,  i  söder  och  sydvest  af  Me- 
delpad samt  i  öster  af  Bottniska  Viken; 

sträckande  sig  från  norr  till  söder  ut 
emot  hafsrikin,  snarlikt  en  triangel,  30 
mil  i  längden  och  16  mil  i  största  l)redd, 
upptager  det  en  areal,  efter  Hahr,  af 
136,25*  qvadratrail  land  och  8,ä6i  vatten 
eller  något  öfver  3  millioner  tid  fast 
mark  och  185,140  tid  vatten  (3,567,352 
tid  på  Stjernströms  karta  1865;  Hiilphers 
uppgifver  186  qvadratmil:  Ritters  Lex. 
157,  Djurberg  180)  och  beboddes  1865 

af  8-2,030  inbyggare  (på  10  år  har  folk- 
mängden ökats  med  8,000)  eller  530 

på  qv.-milen  (år  1792  bodde  här  blott 
175  på  qv.-milen),  dock  naturligen  högst 
olika  i  socknarna  vid  de  större  vatten- 

dragen och  i  de  nordligaste  mest  skog- 
bevuxna. 

Landskapet,  hvars  namn  i  äldre  tider 

skrefs  Angurmanland  och  härledes  af  Vere- 
lius  från  det  gamla  götiska  ordet  Angiir, 
som  betyder  vik  är  uppfyldt  af  höga 
berg  med  mellanliggande  fruktbärande 
höjder,  vackra  dälder,  stora  skogar  och 
någorlunda  jemn  mark  samt  många  sjöar 
och  strömmar  med  deromkring  belägna 
ådalar.  Schubert  liknar  Ångermanland 

vid  en  stor  trädgård,  der  Nordens  näk- 
tergal, talltrasten  (Turdus  iliacus),  äfven 

kallad  nattvaka,  har  sitt  rätta  fädernes- 
land, och  skrifver  han:  «om  ej  hafsvikar 

gjorde  inskärningar  i  det  sköna  land- 
skap, skulle  man  tro  sig  förflyttad  till 

nedra  Schweitz,  som  dock  öfverträffas 
i  skönhet  af  Angermanelfvens  stränder, 

och  ingen  Rhen-  eller  Neckardal  kan 
jemföras  med  Angermanlandsdaleu,  om 
ej  Italiens  bördiga  dalar  mellan  Lago^  di 

Como  och  Lago  Maggiore,  ty  äfven  An- 
germanlandsdalen  har  de  södra  zonernas 
fruktbarhet;  humlans  lunder,  som  sänka 
sig  från  de  långslutta  höjderna,  ersätter 
vinrankans  lunder.  Också  kan  ingen 
provins  i  hela  dess  utsträckning  uppvisa 
så  oafbrutet  stora  och  sköna  naturscener 

som  denna.w  —  En  annan  resande,  Ernst 
Moritz  Arndt,  beskrifver  intryckt  t,  som 
trakten  kring  Angerraanelfveu  gjorde, på 
honom  under  hans  vistande  der,  mid- 

sommaren 1804,  sålunda: 

frSnskiljande,  genom  läDsgränstynerättens  dom 
dea  19  Jali  i8i3;  ̂ räusen  mot  Jemtlaod 
fastställdes  genom  lagmanssvnerättens  dom  d. 

18  Ang.   176ä  och  8  Sept.  'l80l. 

Ängernaiiiand. 

»Här  vid  elfven  befano  jag  mig  likasom  i 
en  af  Rhens  eller  Donaus  sköna  dälder.  Bör- 

diga äkrar,  ängar  prvdda  med  den  brokigaste 
blomslertapct,  slätter  med  ett  sådant  gräs,  som 
man  blott  finner  ibland  Alperna  och  i  Skottlands 
dalar,  sjöar,  backar,  strömmar,  kullar  och  berg, 
de  skönaste  boskapshjordar,  samt  friska  och  raska 
menuiskor  —  hvar  är  det  bättre!  frågar  jag  här 
den  1'4  Juni.  Och  aftnarna  och  nätterna  och 

morgnarna  I  —  Ack,  resen  hit,  stigen  här  upp 
på  ett  berg  och  sen  hela  den  nattliga  himmelea 
i  lågor;  och  himmelens  englar  och  andar  skola 

stiga  ned  till  er.  Natten  är  en  ljusare  och  mil- 
dare dag;  solen  försvinner;  men  afton-  och  mor- 

gonrodnad  sammansmälta,  och  det  oändliga  blå 
täcket  liknar  en  enda  rosig  tapet,  som  öfvergår 
till  en  gulaktig  blekhet,  i  den  mån  solen  åter 
nalkas.» 

De,  som  vilja  skåda  Ångermanlands 
natur,  böra  besöka  Sollefteådalen,  Multrå 
och  Sånga  socknar  samt  färdas  uppefter 
Reseleåns  östra  strand  till  Ed,  Resele 
och  Liden.  Med  så  goda  åkdon  som  i 
denna  landsort  bestås  den  resande,  verk- 

liga fjäderkärror,  oftast  med  klädda  säten 
och  fotsack,  är  en  dagsresa  ej  tröttande. 

Vägen  företer,  särdeles  inom  Resele,  stor- 
artade scener  i  ständig  omvexling:  trånga 

pass  utmed  forssar  af  en  fjerdedels  mils 
längd,  öppna  terrassformade dalslätter  med 
liflig  grönska.  En  af  Ångermanlands  egen- 

heter utgöra  dessa  dalslätter,  hvilka  i  af- 
satser  höja  sig  mot  bergen.  Denna  terrass- 

formation är  till  en  förvånande  grad 
regelbunden:  först  de  branta  och  höga 
elfstränderna,  derofvan  en  nästan  jema 

terrass,  på  hvilken  byar,  åkrar  och  fält 
ligga,  derefter  en  rad  af  höjder,  hvaraf 
de  mest  framstående  kallas  nipor,  bort- 

om dem  en  mindre  jemn  afsats  med 

ängar  och  någon  åker,  slutligen  de  egent- 
liga bergen,  vanligen  skogklädda,  och  på 

dem  en  eller  flera  rader  af  fäbodar  på 

tämligen  lika  afstånd  från  elfvarna.  Mel- 
lan bergen  ligga  s.  k.  tjernar,  kärr  o.  a. 

Provinsen  delas  af  Skulnskogen  i 
Norra  och  Södra  Ångermanland;  norra 
delen  består  af  långa  och  tämligen  höga 

bergsträckningar  samt  har  mindre  bördiga 
åkerfält;  men  den  södra  delen,  isynnerhet 

omkring  Ångermanelfven  i  de  s.  k.  Ada- 
larna,  eger  särdeles  god  och  bördig  åker. 
Jordmånen  der  samt  omkring  stränderna 
och  vid  hafskusten  består  af  lera  och 

mylla  jemte  sand  och  myrjord,  men  är 

dereraot  mager  och  af  dålig  beskafi"enhet 
i  de  egentliga  skogs-  och  bergstrakterna, 
der  röd   och   hvit    sand    samt  sandmylla 
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äro  allmännast  rådande.  Skördarne  ska- 
das ock,  då  tidiga  nattfroster  eller  s.  k. 

jernnätter  inträffa,  hvarför  fjelltrakterna 
äro  mest  blottställda.  Vidare  härom 

längre  fram  under  rubriken  näringsgrenar. 

Berg.  Utmed  landsviigen,  som  gar 

genom  Skula  skog,  hvilkeii  delar  land- 
skapet i  Nordan-  och  ̂ unnanskog,  ligger 

Skuluberget,  med  en  höjd  af  400  alnar; 
der  märkes  en  håla  om  15  alnars  längd 
och  9  alnars  bredd  och  vid  dess  fot  det 

eljest  i  denna  ort  sällsynta  oxelträdet; 

Tåsjöberget  i  ̂öåxå  Ångermanland,  märk- 
ligt både  för  sin  höjd  och  den  bördiga 

jordmanen  omkring  dess  fot ;  här  uppnår 
granen  sällan  mer  än  10  alnar,  men  är 

vid  roten  mycket  tjock,  med  täta,  ned- 
åthängande  grenar;  Kålkärns,  Bålkärs 
och  Gälings,  hvardera  af  1  mils  omkrets 

uti  Skogs  socken,  Helvetesberget,  Åländs- 
ka/sber  get  och  Grönviksberget,  i  li vilket 

sednare  finnes  en  håla,  som  före  regn 

och  oväder  ger  ifrån  sig  ånga;  Skuru- 
berget  i  Högsjö  socken,  Wårdkasberget 

och  Hemö  klubb  på  Hernön,  Skidstads- 
berget  i  Ullånger  socken,  innehållande 

god  kopparrök,  Gagnetsberget,  der  spräng- 
ningar efter  silfverraalm  i)lifvit  företagna 

i  slutet  på  1700-talet,  Grytberget  i  Hel- 

guro  med  någon  silfvermalm,  Kubbe- 
berget  i  Auundsjö,  med  svart  bergkristall, 

Middagsberget,  på  hvars  öfversta  topp 

befinnes  en  källa  med  godt  vatten ;  Hög- 
landsberget i  Arnäs,som  har  pä  sin  topp  en 

både  stor  och  djup  sjö  med  aborrar,  Wård- 

hxisberget  i  Nätra,  80  famnar  högt,  der- 
invid  den  härstädes  rara  växten  Try 

frodas;  Skrubbkistan,  en  hög  klippa  vid 

Trysunda  hamn;  Sidensjöbergen,  inne- 
hållande något  malm;  på  Fulsjö-  och 

Surbergen  ses  solen  hela  natten  vid  som- 
marsolståndet; Botheåsen,  en  bergsrygg 

i  Botheå,  5,000  alnar  lång  och  2,000 
bred.  Dessutom  finnas:  Para-  och  Mzd- 

tråsbergen,  Rödberget,  Svinåsen,  Rankal- 
berget,    Galtryggen,   Banasjöberget  m.  fl. 

Vattendrag:  Utom  Ångermanelfven 

finnas  Nätra-,  Själevads-,  Gide-,  Lögde-, 

Lede-,  Öre-,  Salte-,  Nässjö-,  Iby-,  Lång- 

sele-,  Kubbe-,  Björk-,  Öfvergåls-,  Eds-, 
Själands-,  Finsviks-  och  Helgumsåar, 
hvaraf  de  flesta  haft  perlmusslor,//?«?/mÄdn 

med  laxfiske,  Hörneåelf,  Salu-  och  Gra- 
ningeåar  m.  fl.  De  största  sjöarna  äro: 

Betarsjön,  0,35  qv.mil.  Lemsjön,  0,20  d:o, 

Grujiinge,  0,2i  å-.o, Långsjön, Djup-Årmsjö, 
Hvitvattnet,Gusjön,  Wägovi-,  Brunne-  och 

Gnosjöar,  Storsjön,  Mörtsjön,  Korn-  och 
Skulusjöar,  Lesjön,  Wig-  och  Wigelsjön, 

Hotiyigsjön,  Skirsjön,  Wall-,  Naga-,  Rud-, 
Ås-,  Onsjöar,  Exingen,  Nässjön,  Laf-,  Ren-, 

Lungsjöar,  Jan-,  Berg-,  Elgsjöar,  Tåg- 
sjön,  Myckelgensjö,  Hällvattnet,  Pennsjön, 

Degersjön,  TJrömsjön,  Onskasjön,  Björn- 
sjön, Yttre  och  Inre  Leinmusjön,  Ledin- 

gen, Helgxun-,  Hxdtsjöar,  Anundsjön,  Loin- 
sjön,  Stybbersmark^jön,  Degersjön,  Salt- 

sjön, Mjellåns  vattendrag.  Höglands-, 

Högby-  och  Clvafedssjöar  m.  fl.,  hvaraf 
ingen  når  0,2  qvadratmil;  i  somliga 

socknar  äro  .30  till  40  sjöar,  i  Rothe.^i 
ända  till  59. 

Vi  tillåta  oss  här  anföra  ur  Dybecks 

Runa  ett  bidrag  till  Ångermanlands  örte- 
krans:  Vattenklöfvern  (Menyantlies  tri- 

folia)  kallas  här  torskblad,  träffas  ymnigt 
i  mossar  och  i  allmänhet  i  mindre  vat- 

ten; dess  art  är  att  från  stränderna  sprida 

sig  ut  i  vattnet.  De  täta  stånden  knyta 

sig  ganska  starkt  liksom  till  en  matta 
öfver  dyn,  hvilken  vandraren  utan  fara 

kan  beträda,  helst  på  sfrundare  mossar. 

På  Island,  der  den  kallas  Keidings- 
gräs,  kan  derpå  t.  o.  m.  klöfjas  raed 
häst.  Roten  är  här  känd  såsom  nöd- 

brödsämne. Ljungen  (Krica  vulgaris) 

kallas  här  mo-ris;  utgör  på  skoglösa 
orter,  dels  torkad,  dels  såsom  hufvud- 

beståndsdelen  i  bränntorfven,  folkets  för- 
nämsta, ofta  nog  enda,  Ijränsle.  Susom 

vinter-  och  vårfoder  för  boskap,  är  ljun- 
gens bruk  allmänt.  Brudbröd  (Spiraea 

filipendula)  kallas  här  midsommars-  eller 
Pedersmessogräs;  älven  dess  rötter  lära 
fordora  mer  än  nu  blifvit  använda  till 

nödbrödsämne;  växten  träffas  på  hög- 
ländare  mark.  Fattiga  husmödrar  samla 
höstetid  öitens  raandellika  rötter,  dem 

de  vid  högtider  lägga  i  hvitgrötsmjölken, 

att  förhöja  dess  smak.  Kärrtisteln  (C!ar- 
duus  palustris),  här  kallad  vattentistel,  är 
den  största  af  svenska  tistlar,  förekom- 

mer allmännast  på  sidländ  ängsmark;  så 

högt,  som  tisteln  på  ett  ställe  under 

sommaren  uppskjuter,  lika  högt  tros  på- 
följande vinterns  snö  komma  på  det 

stället  att  stiga.  För  sin  oduglighet  och 

skarpa  taggar  åberopas  tisteln  i  flera 
ordstäf,  såsom:  »tistel  och  hvele»,  »hvar 
man  far  vid  tisteln,  så  sticks  han.»     AI 
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(Alnus  glutinosa)  sträcker  sig  här  något  öf- 
ver  63".  Olvon  (?)  förekomraer  vild  i  Norra 
Ångerraanlaiul,  och  planterad  åtminstone 
till  64".  Fruktträden  i  Södra  Ångerman- 

land lemna  en  frukt,  som  i  godhet  kan 
läfla  med   den   från  södra  provinserna. 

Ångermanlands    inbyggare  beskrifvas 
med    ett    godt    utseende,    en    viss    egen 
karakter  i  drag    och    uttryck;    om    dem 
yttrade  Schubert  år   1818:     »De  äro  ett 
kärnfast,    redligt    och     högst     intressant 

folk,  deras  öga  är  eldigt,    ljus  och  själ- 
full deras  blick,  i  hvilken   hjertats  enfald 

så  omisskänneligt  uttrycker  sig;  ansigtet 
är  ovalt,   växten    medelmåttig    och  fast; 
de    äro    väl    undervista,    höfliga,    i   hög 
grad  fromsinta  och  tjenstaktiga,  gästfria, 

alltid  glada  och    språksarama,  visa  myc- 
ken   lätthet   och   behag  i  sina  kroppsrö- 

relser,   i    hvilket    afseende     man    skulle 
kunna  kalla  dera   nordens  fransmän;   allt 
hvad   de  företaga  går  lätt  och  fort,  men 
icke  dess  mindre  redbart  och  ordentligt.» 
Numera  torde  tvvärr   ej   denna  skildring 
kunna    gifvas    Ängermanlänningen    i   så 

vidsträckt  omfång  som  vid  Schuberts  be- 
sök;   tidens    rådande    yppighet  och  för- 

derf    har     genom     folkets     utvandringar 
utom   provinsen    äfven   funnit  insteg  här 
—  likväl    visade    folket    sig  vid   konun- 

gens   besök     sommaren    är    1858    sätta 
högt  värde  på  enkelhet    och  flärdlöshet, 
och    ännu    lefver    uti    friskt    och    gladt 

minne  vår   nuvarande    konungs  resa  ge- 
nora  provinsen  för  den  enkelhet  i  klädsel 
och  sätt  att   vara,    den    rättfrarahet  och 

vänlighet  mot  alla  särat  raskhet  han  då 
ådagalade.  En  seunare  karaktersskildring 
af  detta  folk    gifver  det  ock  vittnesbörd 
om  arbetsamhet,    gästfrihet  och  välvilja, 
äfven  klokhet,  men  som  visar  sig  särdeles  i 

att  befrämja   egen  fördel  och  öfverhand- 
tagande    lust    för    handel;     sjelf^tändiga 
och    oberoende    egare    af    sin    jord,  äro 
bönderna  frimodiga,  dock  utan  öfverrood; 
värderande  sin   frihet,  äro   de  likväl   med 
kännedom    af  sina    rättigheter  laglydige, 

älska  snygghet,    ehuru    de  dock  deri  öf- 
yerträffas  af  Vesterboltningarne.     De  äro 
i  allmänhet  välmående  och  kläda  sig  väl, 
men    utan    egen    iandskapsdrägt,    ha   ej 
sällan    två-våningshus    af  prydligt  yttre, 
ehuru  vanligen    omålade;    men  öfra  vå- 

ningen är  ej  alltid   inredd.     Egendomen 

är  ej  delad   på    många    bänder   och   be- 

folkningen vida  mindre  talrik  än  t.  ex. 

i  Dalarne.  .\llraogen  läser  väl  och  för- 
står att  redigt  och  klart  framställa  sina 

tankar.  Folket  i  fjelltrakten  och  närmast 
lappmarken  är  likväl  mindre  kunnigt. 

Bland  näringsgrenar  intager,  eller 
rättare  borde  jordbruket  i  förening  med 
boskapsskötsel,  beräknadt  på  afsältning 

af  ladugårdsprodukter,  intaga  första  rum- 
met; men  hos  de  närmast  kusten  boende 

har  en  öfverdrifven  skogsafverkan,  i  an- 
seende till  stegrade  arbetslöner  och  stun- 

dens deraf  föranledda  vinst,  så  uteslu- 
tande eröfrat  krafter  och  sinnen,  att 

all  uppmärksamhet  för  framtiden  eller 
andra  förvärfskällor  derigenom  snart  sagdt 
försvunnit.  Något  intresse  för  ett  bättre 
ordnande  af  jordbruket  visar  sig  dock, 
isynnerhet  i  de  från  kusten  mer  aflägsna 
till  fjelltrakterna  gränsande  socknarna, 
deruti,  att  på  kort  tid  åkerbruksredskap 
och  maskiner  blifvit  inköpta  för  6,000 
rdr  samt  gräsfrön  för  11,000  rdr;  i 

många  socknar  äro  dock  ännu  förbätt- 
ringar i  redskap  och  brukningssätt,  redan 

alldagliga  å  andra  orter,  knappast  kända, 
än  mindre  använda.  Imellertid  har  Hus- 

hållnings-sällskapet genom  landtbruksskola 
först  i  Liinne,  sedan  vid  Hammar,  slut- 

ligen förflyttad  till  Johanriisberg  i  Me- 
delpad, sökt  sprida  kunskap  i  jordbruk 

och  boskapsskötsel,  på  det  att  dessa  nä- 
ringar genom  högre  afkastning  måtte 

komma  att  i  någon  mån  uppehålla  in- 
tresset i  striden  mot  skogsbrukets,  så- 

dant det  nu  utöfvas. 
Vid  ett  landtbruksmöte,  hållet  1861 

i  Själevad,  framlades  så  i  dagen  landska- 
pets näringar  och  förmåner  uti  det  tal 

kontraktsprosten  C.  J.  Holm  höll  inför  då 
församlade  menighet,  att  vi  anse  det  böra  bli 

allmännare  kunnigt  och  tillåta  oss  här  ne- 

dan meddela  dess  hufvudsakliga  innehåll.*) 

*]  Kontraktsprosten  Holms  tal  hade  till  syftemål 
att  besvara  frågan:  »Huru  och  pä  Lvad  sätt 
skall  vår  allmoge  kauna  uppmuntras  att  med 
lika  ifver  arbeta  på  sina  ängars  förbättrande 
och  sin  boskapsskötsel  som  på  att  uppbryta  ny 
jord,  derigenom  efter  några  är  allmogen  skulle 
kunna  få  dubbel  inkomst,  först  utaf  ladugårds- 
afkastningcn,  som  aldrig  slår  felt,  och  dernäst 

rikare  spannmålsskördar  genom  förökad  till- 
gång på  gödsel?»  Först  antyddes  medlet  för 

Ångermanlands  uppkomst  till  en  bland  de  bä- 
sta och  yppersta  landsorter  i  riket  till  följd  af 

de  mänga  och  stora  förmåner  naturens  Ska- 
pare   och    Herre   tilldelat  orten,  ligga  deruti, 
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Åkerjorden,  som  1818  uppgafs  till  20,000  sa^nt  lämpligliet  för  åkerbruksarbetet,  men 

tid,  upptog  l}:f(j5:  56,100  tid,  ocli  natur-  sakna    större    liärditrhet    och   fordra  den 
liga  ängen  67,340  tid;  af  säd  odlas  mest  noggrannaste  skötsel,  om  de  skola   bibe- 
korn,     ehuru    jordmanen   lärer  vara  bäst  hällas  vid   krafter    och     icke   besväras  af 

passande  för  räg,  som  sås  mest  på  sved-  sjukdom. 
jeland.  I  medelmåttiga  år  är  sädespro-  iSkogsafverhimf/en  utgör,  som  näran- 
duktionen  tillräcklig  att  iylla  provinsens  des,  en  af  landskapets  vigtigare  näringar, 

egel  beliof,  men  leniuar  i  goda  år  öfver-  ehuru  den  blifvit  så  uppdrifvcn,  att  sko- 
skott  till  afsalu  och  till  besparingar  för  garne,  bestående  af  gran,  tall  och  björk, 

möjligen  intriiffiuide  missväxtår.  Ladu-  vid  kusterna  ej  förmått  uppfylla  ved-  och 
ifårdsafkastuingen  lemnar  betydligt  till  liustimmerbehofven.  Men  en  bättre  skogs- 
afsalu.  Ångermanlands  hästar  utmärka  hushållning  vill  man  hoppas,  sedan  år 

sig  för  deras  fromma  lynne  och  sedighet  1859    en    reviere-förvaltare    och    tvänue 

att  RllmoKeii  ville  börja  med  allvar  arbeta  pa  sina  ängars  vardande  och  förbättring,  samt  tillika 
använda  mera  omsorg  tor  ladugärdsskötselu.  Sedermera  visades  orsaken  till  allmogens  tröghet  uti 
att  frangä  det  sätt  att  sköta  hcmnianet,  som  far  och  farfar  brukat,  ligga  uti  allmogens  tro,  att 
jorden  i  Norrland  vore  så  klen,  att  den  icke  med  förmän  kunde  skötas  pS  annat  sätt,  och  uti  den 
falska  inbillningen,  att  i  södra  orterna  allt  var  mycket  bättre  än  hos  dem,  och  alt  jorden  der 
Tore  mera  fruktbärande  än  uti  deras  land  med  dess  härda  klimat,  iiinga  vintrar  samt  många  och 
stora  berg.     Allt  i  grunden   falska  ursäkter,  bevisande  endast  stor  okunnighet. 

»Hvad  först  klimatet  vidkommer,  sä  har  det  pä  de  sednare  40  .uren  blifvit  ganska  mycket 
förändradt,  förmildradt  och  förbättradt,  sedan  man  börjat  utdika  sänka  myror  och  kärr,  hvilka 

förut  Sstadkommo  tidiga  nattfroster,  som  i  förtid  förstörde  den  växande  grödan.  Vi  hafva  nu- 
mera icke  sä  härdt  klimat  som  fordom,  och  det  blir  med  hvart  är  förbättradt  i  samma  män  .som 

uppodlingarue  tilltaga.  Nägou  allmän  missväxt  har  icke  varit  här  sedan  1838.  —  Jag  har  ocksä 
hört  någon  yttra:  värt  land  är  sä  fullt  af  stora  och  höga  berg,  sä  att  här  kan  man  icke  vänta 
oägon  bättre  växt.  Jag  erkänner  uppriktigt,  att  när  jag  kom  hit  till  orten,  hade  jag  nästan 

samma  tanka.  Men  en  gammal  gubbe  svarade  mig  dä:  nej  herre!  Vara  höga  berg  äro  en  väl- 
gerning  af  Gud;  ty  dalarne  och  dälderne  mellan  de  höga  bergen  fä  sä  mycket  mera  must  och 
blifva  sä  mycket  mera  fruktbärande.  Och  af  den  kloka  gubben  fick  jag  lära  mig,  att  bättre  inse 

och  vörda  Skaparens  visa  anordning  för  hvar  och  en  ort.  —  Att  skylla  pä  våra  länga  vintrar 
gäller  icke  heller;  ty  de  gifva  ät  jorden  en  längre  hvila,  som  för  dess  fruktbarhet  är  mycket 
välgörande.  Och  vara  långa  vintrar  gifva  oss  längre  tid  att  kunna  förrätta  vara  vinterkörslor, 
hvilket  för  vara  skogsprodukter  är  utaf  stort  värde. 

Pä  det  vär  allmoge  mätte  fä  rätt  begrepp  om,  samt  veta  att  rätt  värdera  och  älska  vår  foster- 
bygd, , anser  jag  mig  böra  fästa  uppmärksamhet  pä  de  mänga  och  stora  förmåner,  som  vår  ort  har. 

1:0.  Aro,  som  sagdt  är,  vara  länga  vintrar  en  välgärning  för  vår  ort.  'J:o.  Har  den  allgode 
Skaparen,  likasom  till  ersättning  för  våra  länga  vintrar,  gifvit  oss  den  förmän,  att  säden  växer 
och  mognar  hos  oss  pä  kortare  tid  än  pä  södra  orter.  3:o  Hafva  vi  fått  en  rik  tillgäng  pä  skog, 
som  de  sädesbärande  orter  sakna.  4:o.  Hafva  vi  finare  spanad  och  lärftstillverkning,  som  in- 

bringar mycket  penningar.  5:o.  Fä  vi  in  mycket  penningar  genom  vår  trävaruliandel.  fi:o.  Tjära 
och  pottaska  inbringar  ocksä  penningar.  7:o.  Våra  jernbruk  inbringa  och  sätta  i  omlopp  mycket 
penningar  i  hela  landet.  8:o.  Vid  bruken  får  nära  boende  allmogen  sälja  sina  produliter  utan 
långväga  transport  till  städerna.  9:o.  Vär  allmoge  har  tillfälle,  att  både  sommar-  och  vintertiden 
förtjena  mycket  penningar  genom  forslor  till  och  ifrätf  bruken.  l(J:o.  En  god  förtjenst  fäs  ocksä 
genom  forslor  till  och  ifrån  våra  många  sågverk.  1I:o.  Ladugärdsafkastningen  gifver  och  borde 
gifva  ganska  betydlig  inkomst,  om  den  bättre  vårdades  än  som  nu  är  förhållandet.  ]2:o.  Vår 
vidsträckta  sjöknst,  våra  många  små  insjöar,  rinnande  bäckar  och  elfvar,  gifva  oss  ett  godt  fiske 
och  lättare  kommunikation.  13:o.  Jorden  hos  oss,  om  den  rätt  skötes,  är  verkligen  mera  frukt- 

bärande än  pä  de  flesta  ställen  i  riket.  (Under  medeltiden  skola  åkrar  funnits,  som  endast  hvart 

tionde  är  behöfde  gödas  (Paul  Gothus  Historiae  Arctoe.  pag.  8.">).  1 4:0.  Våra  mänga  och  sä  yp- 
perliga odlingslägenheter,  dem  kunna  vi  aldrig  tillfyllest  värdera.  Och  l."):o  är  allmogen  i  vär 

ort  mera  oberoende  och  sjelfständig  än  uti  andra  orter  i  riket,  måhända  med  undantag  i  Gefle- 
borgs  län.  Jag,  som  varit  uti  alla  orter  i  riket,  jag  kan  högtidligen  försäkra,  att  det  finnes  ingeu 
enda  ort  i  hela  riket,  som  har  alla  dessa  lö  förmåner  som  vi  hafva.  —  Och  att  ändock  vilja  tro 
oss  vara  vanlottade  emot  södra  orterna,  det  bevisar  okunnighet;  det  bevisar  misskännande  af  den 
allgode  Gudens  visa  styrelse,  som  sä  klokt  anordnat  förmåner  och  olägenheter  för  hvar  och  en  ort. 
Och  det  bevisar  en  stor  otacksamhet  emot  Gud.  Ni  sitten  som  sjelfsländiga  och  oberoende  män 
uti  lugn  och  ro,  och  fän  äta  ett  rent  och  godt  bröd  utaf  ren  spannmål,  korn  och  råg,  då  deremot 
i  hela  Dalsland,  i  hela  Wermland,  i  en  del  af  Dalarne  och  i  Norge  ätes  af  allmogen  icke  annat 

än  ett  svagt  hafrebröd.  —  Uti  Bohuslän  säg  jag  allmogen  äta  sådan  usel  mat,  bätikvälling  kallad, 
som  den  sämsta  tiggare  hos  oss  icke  skulle  smaka  pä.  —  Går  jag  åter  till  Herjcådalen,  agnar, 
boss  och  allt  skräp,  som  blir  vid  sädeskastning,  det  utgör  der  en  handelsvara  under  namn  af 
brödärane,  och  dermed,  samt  med  ifrån  skogen  hemtad  tallbark,  utspäda  de  sitt  bröd.  —  Men 
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skogsuppsyning&mäu     blifvit    antagna    i  '   masugnar,    Forsse   jerngjuteri,  Frösdals 
hvartdera  fögderiet.     Vid   1860  års  slut  kopparverk,  Förnätra    nickelgrufvor  och 
bedrefs  timraerafverkniugen    vid  390  så-  Llfö  jerngrufvor. 
gar,    deraf  5  ångsågar    med    14    ramar,  Bland   andra  verk  liunas  Sandö  glas- 

345  salu-  och   vattensågar   med  434  ra-  bruk  och  Hornöströms  pappersbruk,  och 
mar,  40  husbehofssågar.  Virkesframskaff-  ,    bland    nya    inrättningar   märkas  Husums 
ningen  har  i  sednare  tider  blifvit  under-  vattensåg  med   12  ramar,  ett  skeppsvarf 
lättad  genom  att  de  stora  vattendragen,  t    å  Måmjrafs    bys   egor  i  Multrå  socken, 

Angermanelfven  med  sin  södra  gren  Fa-  \   ett  d:o  å  Hammar  i  Thorsåker,  ett  bryg- 
xelelfven  och   norra  gren  Åsele  eller  Re-  ■   geri  i  Sollefteå,  Nä^s/orss  finbladiga  såg- 
sele,  FjWsjö  elfvar  ra.   fl.,    samt    Gideå,  verk  i  Auundsjö  socken.   Förnämsta  mark- 
Mo  och  Xätra  åar,    hvilka    jemte    flera  ■    nadsplatser  äro  vid  Hammar  och  Sollefteå, 
tillflödande  sjöar  och  mindre  vattendrag,  .          Betydande    binäringar    äro    linnetill- 

begagnas   till    flottning,    blifvit    uppreu-  :    verkning,  timmerjlottning,  lajc-  och  ström- 
sade  och  med  dyrbara  byggnader  gjorda  :   mingsjiske,   jagt.     Redan    på    1700-talet 

flottbara.  ',    fastades  uppmärksamheten  vid  pelteriers 
Bergsrörelsen  sysselsätter  8  jernbruk,  :    beredande,  säraskraakerier,  pottaske-  och 

Mo,  Gideå,   Westanå,   Graninge,  Forsse.  kimrökstillverkning,    hartssjuderi,    uppar- 
Sollefteå,    Björkå    och    Gålsjö,    med  32  |    betandet  af  castor  till  castorshattar  m.  ra., 
stångjernshärdar,     Bollsjö     och     Utansjö  I    till  förökande  af  näringarne.   Rörande  lin- 

kaoske  allmogen  i  dessa  orter  tackar  Gud  för  sitt  dagliga  usla  bröd  mera  hjertligt  och  varmt  än 

måogea  här,  som  icke  vet  att  rätt  värdera  det  goda,  som  Gud  dagligen  gifver?  Tänk  noga  derpå 
mina  vänner!» 

Sedermera  visades  huru  i  de  mest  sädesbärande  provinserna,  t.  ex.  i  Östergötland,  på  flera 
ställen  hö  saknades,  inpå  biförtjenster  gäfvos  och  att  utgifterna,  som  skulle  utgå  af  den  summa 
spannmålen  inbringade,  vida  öfversteg  densamma.  »Således  kan  jag  försäkra  er,  mina  vänner!  att 
bonden  der  med  sina  rika  spannmålsskördar  lefver  uti  mycket  svära  trångmål,  och  har  mycket 
svårare  att  bärga  sig,  än  en  bonde  här  på  orten.» 

Sedan  visades  olägenheter  i  Skåne,  der  inga  gärdesgårdar  funnos,  utan  alla  kreatur,  frän 
hästen  till  gässen,  måste  tjndras;  ringa  vedtillgäng;  en  bonde  nödgades  hafva  6  å  8  hästar,  »och 
så  kommer  dertill,  att  allmogen  icke  är  såsom  här  sjelfständig  och  oberoende,  ulan  den  är  kufvad 
och  tryckt  af  de  mänga,  stora  och  rika  egendomsherrarne.  Allmogen  der  har  alls  intet  att  säga, 
herremännen  allt.  Säg,  mina  vänner!  skulle  ni  vilja  byta  eder  dit?  Jag  tror  det  ingalunda.  — 
Till  allt  detta  kommer,  att  jag  tilltror  mig  kunna  påstå,  att  det  icke  finnes  många  ställen  i  våra 
södra  orter,  der  man  kan  visa  sig  hafva  fått  större  afkastning  af  jorden,  än  som  jag  på  heder 
och  ära  kan  uppgi7va  mig  hafva  fatt  på  ett  vanligt  bondehemman,  som  ingalunda  är  bland  de 

bästa  i  socknen.  Ar  1840  blefvo  3", g  tid  besådda  med  .t  t:r  hafra,  och  derefter  skördades  73  t:r 
8  kpr.  Nu  detta  år  har  jag  besätt  '2  tid  .5  kappl.  leggdor  af  sandjord,  som  tröttnat  att  bära 
gräs,  med  3  t:r  8  kpr  hafra;  och  dessa  leggdor  äro  nu  så  lofvande,  att  jag  tilltror  mig  kunna 
fa  skörda  omkring  50  t:r,  det  vill  säga  22  t:r  hafra  på  ett  geometriskt  tunnland.  Kan  man  väl 
önska  sig  mera?  Déssa  så  lofvande  leggdor  kunna  i  dag  beses  af  hviiken  som  åstundar.  Förlidet 
år  1860  sådde  jag  1  t:a  och  4  kpr  korn  på  1  tunnl.  8  kappl.  åker  och  skördade  12  t:r  20  kpr. 

Men  åren  1854  och  1855  hade  jag  större  åkerbruk;  jag  hade  då  två  bondehemman  i  byn,  utgö- 
rande tillhopa  22  seland,  icke  fullt  mantal.  Ena  året  såddes  14  t:r  4  kpr  spannmål  och  skör- 
dades 160  t:r  24  kpr.  Andra  året  såddes  15  t:r  och  skördades  200  t:r  16  kpr.  Då  skördades 

efter  I  tunnas  utsäde  17'/a  t^r  råg,  i4V2  ̂ =r  l^orn,  8  t:r  ärter,  12  t:r  hafra  och  I6t:r  blandsäd 

('/j  korn,  ',2  hafra).  —  Jag  frågar  dä  hvar  och  en,  om  icke  allt  detta  bevisar,  att  här  måste 
vara  en  god  och  fruktbar  jord,  om  den  rätt  behandlas,  samt  att  här  pä  orten  kan  och  bör 
något  med  allvar  göras  för  jordbrukets  förbättring;  och  det  måste  säkert  komma  att  löna  sig 
ganska  bra. 

Till  beröm  för  denna  ortens  allmoge  bör  jag  nämna,  att  uti  Själevad,  Arnäs  och  Nätra 

socknar  finnas  bönder,  som  de  sednare  åren  mycket  förbättrat  sitt  åkerbruk  och  förökat  sin  spann- 
måUafkastning.  Uti  Själevad  finnas  de,  som  seduarc  åren  fått  dubbelt  mera  spannmål  på  sitt 
hemman,  än  dä  jag  kom  hit  för  40  år  tillbaka.  Flera  af  allmogen  här  å  orten  förtjena  således 

beröm.  Och  det  ineer  ganska  god  förhoppning  för  framtiden.  —  Men  jag  måste  också  högtid- 
ligen förklara,  att  den  bonde,  som  icke  i  samma  mån  förökat  sin  hölillgåug  och  sin  ladugård,  sä 

att  han  bar  gödsel  i  samma  proportion  som  han  har  förökad  spannmål,  den  har  börjat  sin  jord- 
bruksförbäitring  från  orätt  ända,  han  har  af  egennytta  förskaffat  sig  inkomst  för  dagen,  men 
ingen  inkomstkälla  för  framtiden.  Ty  en  uppodling  utan  ökad  hötillgång  eger  aldrig  bestånd  i 
längden.  Derpå  hafva  vi  ett  stort  bevis  på  ett  ställe  i  Själevad.  Der  finnes  en  för  många  Sr 
tillbaka  ganska  vacker  nyodling,  som  na  är  utmark;  och  der  växer  nu  hvarken  skog  eller  gräs, 
utan  endast  mossa.  Nej,  den  bonde,  som  uppodlar  blott  för  att  ett  eller  annat  år  få  skörda 
några  tunnor  säd,  och  icke    gör   något  för  att  fä  mera  hö,    han  handlar  ganska  oförståndigt,  och 
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tillverkningen  torde  något  särskildt  böra 

anföras.  Redan  i  början  af  16:de  år- 
hundradet idkades  här  en  icke  obetydlig 

linplantering  och  larftsfabrikation,  likväl 
af  gröfre  slag.  Linet  var  af  utmärkt 
godhet,  och  man  kände  redan  länge  här 
ett  eget  beredningssätt,  under  namn  af 
det  norrländska;  men  först  i  medlet  af 

1700-talet  kom  man  på  den  tanken,  att 
det  äfven  torde  kunna  beredas  till  finare 

spånader.  Första  försöket  gjordes  af  en 
bondhustru,  benämnd  Sigrid  Olsdotter  i 
Wik,  hvilket  ock  lyckades  så  väl,  att 

flera  följde  exemplet,  spinnskolor  inrät- 
tades, de  första  af  prostinnan  Norberg  i 

Nätra.  Spinnerskorna  uppmuntrades  af 
regeringen  med  belöningar,  och  sedan 
lin  och  hampa  började  mera  odlas,  blefvo 
obetydliga  jordegare  rikare,  hela  socknar 
välmående  och  befolkade;  bästa  linet  skall 
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växa  i  Nätra  socken  (se  den  art.);  ett 
lod  lin  utspänns  till  mer  än  4,000  alnar 
lång  tråd;  lärftct  tal  jemförelse  med  det 
holländska,   som   det  öfverträffar  i  styrka. 

1  hvarje  hus  fanns  i  början  på  1800- 
talet  2  till  3  väfstolar,  spinnerierna  obe- 

räknade, och  det  var  en  dälig  gård,  der 

man  icke  årligen  försålde  3  till  400  al- 
nar fint  lärft.  Denna  näringsgren  spridde 

ock  sina  välgörande  verkningar  ölver  hela 
provinsen,  i  stället  för  fordna  nedrökta 
kojor,    uppstodo    snygga  hus,   många  af 
2  våningar,  med  6  ä  8  rum;  i  en  sed- 
nare  tid  visar  sig  äfven  lyx  uti  bostaden. 

—  Ett  bevis  på  det  välsignelserika  in- 
flytande linet  medförde,  är  ordstäfvet, 

då  man  ville  berömma  en  flicka:  »hon 

ser  ut  som  en  spinnerska  från  Nätra.» 
Men  sedan  nu  staten  i  mer  än  100  år 

utbetalt    premier    för    fin    linneväfnad  i 

förtjeiiar  med  all  siu  uppodling  att  kallas  en  oduglig  jordbrukare.  Alltsammans  är  blott  skryt 

och  egeiinytta.  —  Lika  illa  och  oförstS tidigt  handlar  den  bonde,  som  för  en  liten  vinning  för 
dagen  säljer  bort  frän  hemmanet  mjcket  hö  och  halm.  En  sådan  undergräfver  hemmanets  be- 
stSnd,  kallas  med  allt  skäl  en  usel  och  oduglig  jordbrukare,  samt  förtjenar  förakt.  —  Likaledes 
är  det  ett  oförstånd,  att  öka  antalet  af  sina  kor  utan  att  hafva  ökat  sin  tillgång  på  hö.  Illa 

födda  kor  gifva  ringa  afkastning  och  gödsel  utan  värde.  —  Det  är  också  ganska  enfaldigt  och 
oförslSudigt  att  tro  sig  öka  gödseln  derigeuom,  att  om  hösten  köra  in  i  dyngstaden  frusna  dikes- 

backar och  myrjord,  och  strax  på  våren  föra  ut  dem  på  åkern  som  gödning.  *}  Frusna  dikesbackar 
kunna  icke  under  vintern  insupa  någon  must  uti  dyngstaden,  förr  än  de  af  sommarvärmen  blifvit 

upptinade,  jemle  den  af  snö  uppblandade  dyngan.  Den  införda  jorden  bör  nödvändigt  hela  som- 
maren ligga  inne  bland  dyngan   för  att  af  den   kunna  fa  någon   must. 
När  jag  nu  fästat  uppmärksamhet  på  de  fel  i  åkerbruket,  som  en  del  af  vår  allmoge  begår, 

då  blir  en  ganska  vigtig  fråga:  Huru  bör  den  bonde  förhålla  sig,  som  vill  förbättra  sitt  åker- 

brakningssätl?  —  Till  svar  ä  denna  fråga  må  ni  ingalunda  tro,  att  jag  vill  införa  någon  nyhet; 
nej,  jag  vill  åberopa  och  lägga  alla  jordbrukare  på  hjertat,  en  från  gamla  tider  allmänt  gillad 
och  godkänd  regel  i  åkerbruket,  uemligen  den,  att  ängen  är  åkerns  moder.  Det  vill  säga:  lika- 

som ett  spädt  barn  nödvändigt  behöfver  underhåll  af  modern,  likaså  kan  åkern  icke  ega  bestånd 
om  den  icke  underhålles  af  ängen.  Således,  den  bonde,  som  vill  förbättra  sitt  åkerbruk,  bör  an- 

vända sin  första  och  förnämsta  omsorg  på  ängen,  dess  vårdande,  förbättrande  och  förökande.  Och 

när  han  derigenom  förskaffat  sig  mera  tillgång  på  hö,  dä  bör  boskapsskötselns  förbättrande  ligga 
honom  ömt  pä  hjertat.  Sådant  har  i  alla  tider  varit,  är  och  blir,  så  länge  verlden  står,  den 
säkraste  grund  till  allmogens  förkofran  och  välmåga. 

Derföre,  aktningsvärda  jordbrukare!  vill  ni  komma  till  välmåga,  vill  ni  bereda  åt  er  trefnad, 
lugn  och  förnöjsamhet  på  edra  gamla  dagar;  då  far  ui  aldrig  förglömma,  att  ängen  är  åkerns 
moder.  Men  då  måste  ni  också  egna  eder  tid  och  omsorg  förnämligast  åt  jordbruket;  aldrig  dela 
edra  omsorger  åt  andra  yrken;  aldrig  befatta  er  med  handel  och  dylika  för  en  rättskaffens  bonde 
främmau(Je  göroraål.  Handelsvurmeu  har  isynnerhet  förstört  många  ynglingar  både  till  kropp  och 
till  själ.  Derföre,  aktningsvärde  jordbrukare!  sitten  ni  stilla  uti  edert  hem,  och  arbeten,  med 
förtröstan  på  Gud,  uppå  edert  hemman.  Detta  lönar  sig  bättre  och  säkrare.  Förglömmen  aldrig, 
som  sagdt  är,  att  ängen  är  åkerns  moder;  och  när  ni  således  arbeten  på  eder  ängs-  och  boskaps- 

skötsels förbättring  —  så  —  omvexlen  då  tillika  på  eder  åker,  med  ärter,  potates  och  andra 
jordfrukter  mellan  sädesskördarne,  och  besån  icke  åkern  med  samma  slags  säd  efter  hvarandra; 
ntan  kommen  noga  ihåg,  att  jorden  älskar  ombyte.  Den  jord,  som  tröttnat  att  bära  gräs,  den 
kan  i  flera  år  med  fördel  bära  säd.  Och  den  jord,  som  tröttnat  att  bära  säd,  den  kan  i  flera  år 
bära  gräs.  Och  ju  mera  ni  förnöjen  jordens  ombytlighetsträngtan,  ju  mera  ni  omvexlen  med  ut- 

sädet pä  edra  åkrar,  desto  rikare  skördar  lemnar  jorden  åt  er  tillbaka.  Det  kan  jag  af  en  lång 
erfarenhet  försäkra.  Och  om  ni  på  sådant  sätt  sköten  edert  hemman,  såsom  nu  lärdt  är,  samt 
lefven  enkelt  och  tarfligt,  som  det  egnar  en  rättskaffens  bonde,  då  kommen  ni  med  Guds  välsig- 

nelse säkrast  till  väjraäga,  samt  bereden  åt  er  trefnad,  lugn  och  förnöjsamhet  på  edra  gamla 
dagar,  och  dä  skulle  Ångermanland  snart  nog  kunna  jemföras  med  de  bästa  och  yppersta  lands- 

orter i  hela  riket.     Dertill  önskar  jag  Guds  välsignelse,  lycka  och  framgång!» 

*)  Under  medeltiden  föritodo  Angermatiläiiniogar,  enligt  Olaus  Magnus,  att  brftuna  aska  till  gödsel. 
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klasser,  har  denna  fordna  vigtiga  och 
lönande  binäring  i  sednare  tider  fortgått 
blott  med  ett  aftynande  lif.  bland  orsaker 
hvartill  äfveii  tar  räknas  att  tillverknin- 

gen för  hand  icke  kan  täfla  i  pris  med 
maskintillverkningen,  och  att  den  ut- 

ländska fabriksvaran  är  mera  begärlig 
än  den  inhemska,  enär  man  icke  kunnat 

tillegna  sig  de  nyare  methoderna  för  li- 
nets sortering  och  väfnadens  appretering. 

Under  de  sednare  20  åren  ha  inga  till- 
verkningar af  de  tinaste  klasserna  varit 

uppvisade  till  premier.  Ännu  idkas  väf- 
nadsslöjden  i  åtminstone  provinsens  norra 
del  till  afsalu. 

Provinsen  innehåller  1,224  mantal  i 
5,433  hemmansbruk,  3,234  jordtorp,  599 
backstugor,  584  andra  lägenheter  (enligt 
femårsberättelsen  1855 — 60),  enl.  1865 

års  mantalslängd  1,206 '/q  ratl,  *)  deraf 
1,125  skatte,  71  krouo  (deraf  cleresi- 

staten  33  mtl),  9', 3  frälse;  Hahr  uppgaf 
1860:  1, 172^15  ratl  (5  ratl  mindre  i 
Södra  och  30  mindre  i  Norra  Ånger- 

manland än  1865  års  mantalslängd), 
deremot  uppgifver  M.  R.  Stjernström  på 
kartan  1864 — 65  öfver  Vester-Norrlands 

län,  1,359  hela  ratl.  Jordbruksfastig- 
heten taxerades  1865  till  30,200,100 

rdr.  och  annan  fastighet  till  3,075,900 
rdr.  Skattebidragens  belopp  uppgår  till 
c:a  205,000  rdr,  deraf  ordinarie  räntan 
81,000  rdr,  allmän  bevillning  34,440 

rdr,  mantalspenningar  1 1,470  rdr,  krono- 
tionde 12,480  rdr,  folkskoleafgift  10,600 

rdr,  brandstodsafgift  13,000  rdr  rmt.  — 
Bland  företag  till  kommunikationernas 
förbättrande,  må  näranas  en  år  1863 

verkställd  storartad  chausée-anläggning 
och  kanalisering  från  Storsjön  i  Jemtland 
till  Sollefteå,  hvarifrån  Angerraanelfven 
är  segelbar  till  Hernösand;  en  omlagd 
väg  förbi  den  svåra  s.  k.  Odsbacken  i 
Gudraundrä  socken,  upprensning  af  den 
genom  Resele  socken  flytande  grenen  af 
Angerraanelfven;  äfven  har  under  samma 

år  utfärdats  nya  gästgifveri-  och  skjuts- 
regleringar, hvarigenom  man  sökt  under- 

lätta det  för  jordbruket  tryckande  skjuts- 
ningsbesväret. 

Provinsen,  delad  genom  Skuruskogen 

i  N:a  och  S;a  AngerraanlandelleriKordan- 

•)  Under  1861 — 6.5  ha  frrln  Asele,  Fredrika  och 
Dorothea  socknar  7*j  ratl  hlifvit  förflyttade 
till  Juosele  och   Aouodsjö  i  Ångermanland. 

skog  och  Sunnanskog,  som  i  forntiden  torde 
utgjort  2  riken,  har  åtminstone  mot  kusten 
vant  bebyggd  från  hedentima.  Flerestädes 
förekomma  ätte-  och  grafhögar,  deribland 
märkes  kon.  Gudniunds  och  hans  ätts,  vid 

ortens  föregitna  äldsta  by  Jäpling  i  Ull- 
ångers socken;  en  runsten  på  Pattjerns 

utjord  under  Saltsåker  i  Bjertrå  socken, 
och  på  en  klippa  vid  Brådönsfallet  i  Liden 
runor  till  tidskiftestecken.  I  det  inre  af 

landet  funnos  minst  6  kyrkor  från  12:te 
eller  13:de  århundradet,  och  redan  då 
fanns  vid  kusten  tiskläget  Hemö.  Då 
Norrland  eller  Resaland  och  Jättahem  i 

fordna  tider  var  ett  konungarike,  hvar- 
under  åtskilliga  lyd-  och  häradskonungar 
hörde,  sä  hade  Norrländernas  öfverkonung 
merändels  sitt  säte  här  i  Ångermanland ; 

Bjertrå  fordna  kungsgård  skall  varit  öf-' 
verkonungen  Cjejröders  säte,  Bärsnäs  by 
skall  fordom  varit  kungsgård;  ännu  i 
konung  Albrechts  tid  var  Styresholms 

fäste  i  Styrnäs  socken  i-godt  stånd  och 
Styrnäs  kyrka  var  under  hedendomen  ett 
fäste.  Ångermanland  hade  riksrådet  Ivar 
Axelsson  Tott,  konung  Carl  Knutssons 

måg,  någon  tid  i  förläning.  Sedan  Nord- 
landen  allt  till  Uleåträsk  i  Österbotten 

blef  räknadt  inom  Upplandsgränsen,  lydde 
Ångermanland  länge  under  Uppländernas 
öfverlagraän,  sora  här  skipade  lag  och 
rätt  genom  sina  undeilagmän,  tills  kgl. 

rådet,  sedan  rikskansleren  Axel  Oxen- 
stjerna  förordnades  1611  till  förste  lag- 

man öfver  all  Nordlanden,  från  hvilken 

tid  dess  landskap  fingo  sina  egna  lag- 
män, såväl  sora  landshöfdingar.  Ar  1778 

flyttades  landshöfdingesätet  från  Sunds- 
vall till  Hernösand.  Provinsens  vapen 

är  tre  laxar  i  rödt  fält,  med  grefskaps- 
krona  öfver  skölden.  I  politiskt  hän- 

seende består  provinsen  af  2  fögderier, 
Norra  och  Södra  Ångermanland,  det 
förra  med  13  socknar,  8  länsmansdistrikt, 
det  sednare  med  28  kyrkosocknar,  3 

kapellförsamlingar,  9  länsmansdistrikt, 
hvartdera  med  en  särskild  brottmålsdo- 

mare; i  juridiskt  under  Westerbottens 

lagsaga  i  tvänne  domsagor:  Norra  Ån- 
germanlands med  4  tingslag,  535  (531) 

mtl,  35,000  inbyggare;  Södra  Ånger- 
manlands med  6  tingslag,  671  (665)  ratl, 

43,000  inbyggare  (se  vidare  tab.  till 
Vester-Norrlands  län).  Angående  bergs- 

inrättningen, så  hörer  landet  under  Vester- 
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Norrlands  berijraästaredörae.  I  railitä- 
riskt  hänseende  är  det  indelt  till  bäts- 
raansroterinij  samt  underhåller  356  ord. 

båtsmän  (Djnrberj?),  348  (Ritters),  h varje 

roterinfisrote  af  3'.,  mtl.  I  afseende 
pä  mediciiialväsendet  finnas  1  länshizarett, 
4  apothek,  utom  i  provinsens  enda  stad 
Heriiösand  och  köpinj;  Örnsköldsvik,  i 

Fjellsjö  och  Skogs  socknar,  samt  en  helso- 
brunn i  Sänga  socken.  Undervisningen  på 

landet  bestrides  uti  26  fasta  (12  mindre 

än  1863),  25  flyttande  (17  fler  än  1863) 
och  23  småskolor.  Ofver  29  socknar 

finnas  af  landtmätarc  upprättade  kartor 

med  beskrifningar;  de  flesta  finnas  in- 
tagna, mer  eller  mindre  sammandragna, 

i  detta  verk.  Kär  finnes  endast  ett  sä- 

teri, Holm,  i  Ofver-Lennäs  socken.  Pro- 
vinsens politiska  och  juridiska  indelning 

är  närmare  åskådliggjord  i  tab.  under 
Vester-Norriands  län. 

Ångermanlands  Nordvestra  kontrakt 
af  Hernössnds  stift,  innefattar  6  pastorat: 

Näira,  —  Sidensjö,  —  Änundsjö,  — 
Själevad,  —  Björna  och  Mo,  —  med  en 
folkmängd  år  1865  af  18,450.  I  kon- 

traktets 7  församlingar  funnos  vid  1865 

års  inspektion  af  skolorna  4  fasta,  4  am- 
bulatoriska  och  4  småskolor,  2,450  inom 
skolåldern  varande  barn,  men  endastl,500 
i  skolorna  inskrifna. 

Ångermanlands  Nordöstra  kontrakt 

innefattar  5  pastorat:  Arnäs,  —  Gideå, 
—  Grundsunda,  —  Nordmaling,  —  Bjur- 
holm,  —  med  en  folkmängd  år  1865  af 
något  öfver  17,800;  1  flyttande,  9  fasta 
och  10  småskolor  funnos  vid  1865  års 

inspektion;  af  c:a  2,900  inom  skolåldern 
varande  barn  hade  1,400  bevistat  skolorna. 

Ångermanlands  Södra  kontrakt  in- 
nefattar 4  pastorat:  Hernösand,  —  Så- 

brä,  —  Stigs/ö,  —  Häggdånger,  —  med 
en  folkmängd  år  1865  af  10,440.  År 
1865  funnos  i  kontraktets  7  församlingar, 
2  fasta,  3  flyttande  och  2  småskolor;  af 
1,590  i  skolåldern  varande  barn,  begag- 

nade sig  825  barn  af  undervisningen  i 
dessa  skolor. 

Ångermanlands  Vestra  kontrakt  in- 
nefattar 7  pastorat:  Botheå,  —  Sollefteå, 

—  Resele,  —  Jiinsele,  —  Ramsele,  — 

Helgum  och  Bodum,  —  med  en  folkm. 
år  1865  af  något  öfver  21,950.  I  kon- 

traktets 19  församlingar  funnos  1865: 
6   fasta,     10    arabulatoriska   och   6  sraå- 

skq^lor;  af  3,750  i)arn  inom  skolåldern 
hade^  2,2(JO   bevistat  skolorna. 

Ångermanlands  Östra  kontrakt  in- 
nefattar 5  pastorat:  Nordingrå,  —  Wi- 

byggerå,  —  Nora,  —  Gudniundrå  och 
77(orsåAi?r,  —  med  en  folkmängd  1865  af 
c:a  19,750.  Ar  1865  funnos  i  kontraktets 

12  församlingar  5  fasta  skolor,  7  flyt- 
tande och  1  småskola;  utaf  3,050  inom 

skolåldern  varande  barn  begagnade  nå- 
got öfver  1,450  undervisningen  i  dessa 

skolor. 

Anhammar,  ett  mtl  Irälse-säteri  i 
(iryts  socken  af  Daga  liärad  och  Nykö- 

pings län,  vid  sydöstra  ändan  af  sjön 
Duiikern,  1"*/^  mil  från  Malmköping, 
utgör  numera  (tax.  till  44,000  rdr)  till- 

lika med  underlydande,  Järna  2  och 

Sjögärde  '/o  mtl  frälse-säteri,  1  ratl  rå 
och  rör  samt  3Vg  frälse,  en  qvarn  och 
en  såg,  ett  gods,  som  lyder  till  Åkers 
styckebruk.  Detta  gods  tillhörde  Jakol) 
Skytte,  men  bortbyttes  1636  till  Henrik 
Stöör,  såldes  1658  till  riksrådet  Chr. 
Bonde,  hvars  arfvingar  af  slägtcn  Cruus 

egde  detsamma  inpå  1730-talet,  då  det 
kom  till  en  Fleming,  derefter  till  en 

Fleetwood,  men  inköptes  i  slutet  af  år- 

hundradet af  J.  D.  Wahrendorff"  på  Åkers 
bruk. 

Anhammar,  säterier  i  Björlunda  soc- 
ken af  Södermanland,  äro  beskrifua  un- 

der nyare  namnet  Ekhof;  fräise-säteriet 
utbyttes  mot  hemmanet  Wingsö  i  Gå- 
sinsre  socken. 

^  o 

Anhults  skate  i  Östra  härad  af  Jön- 

köpings län,  innefattar  11 '/g  mtl,  taxe- 
rade till  183,400  rdr;  härom  vidare  un- 

der art.   Wirserum. o 

Animmen,  vattendrag  på  Dal  uti 

Elfsborgs  län,  Tössbo  härad  och  Anim- 
skogs  socken,  nära  l'  4  mil  långt,  er- 

håller vatten  genom  Bodaneån,  hvars 

lutning  mellan  sjöarne  Err  och  Knarr- 

bysjön  är  187,6  fot  och  från  den  sed- 
uare  till  Edslan  vid  pass  86  fot;  ut- 

loppet vid  Kärkiln  i  Wenern  är  8  fot; 
af  denna  sjös  fisksorter  är  Vimba  ut- 

märkt för  sin  godhet.  Höga  klippor 

onigifva  sjön,  och  vid  södra  ändan  fin- 
nes en  vacker  grotta.  Ar  1842  anlades 

en  kanal  härimellan  och  Err  med  sluss 

samt  en  jernbana  öfver  lastageplatsen 
Snäcked,  der  sjön  förmodas  haft  ett  i 
äldre  tider  tilldanadt  utlopp. 
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Ånimskog,  socken  uti  Tössho  härad 
och  Elfsborgs  län,  2  mil  söder  från  Aniiil, 
e'/-»  ™il  frän  Weuersborg,  besfränsas  i 
norr  och  väster  af  Tydje  och  Fröskogs 
socknar,  i  vester  af  Tisselskog  samt  en 
del  af  Skålleruds  socken  jemte  vikar  af 

sjön  Wenern,  som  äfven  omsluter  sock- 
nen i  öster.^  Hon  delas  af  den  2  mil 

långa  sjön  Anirameu,  hvaraf  namnet  här- 
ledas, i  2  delar,  tör  öfrigt  i  5  s.  k. 

rotar,  hvaraf  den  ena  på  vestra  och  de 
öfriga  på  östra  sidan  af  sjön,  hvilken 

förenas  genom  ett  vattendrag  med  We- 
nern. Arealen  uppgifves  högst  olika, 

från  14,635  tid  eller  O,  94i  qvadratrail, 
deraf  0,044  d:o  vatten  (efter  Hahr),  till 
25,090  tid  eller  l.iiö  qv.mil,  deraf  0,ii2 
vatten  (efter  Lignell),  (Forsell  uppgaf 

20,944  tid,  hvaraf  4,667  vatten);  säk- 
raste uppgiften  torde  väl  dock  vara  den 

i  en  sockenbeskrifniug  uti  landtmäteri- 
kontoret:  26,604  tid  24  kpl.,  hvaraf 

5,572  tid  12  kpl.  sjöar  och  kärr.  — 
Hemmantalet  är  38%  mtl,  deraf  4  fr.- 
säterier,  V4  rå  och  rör,  15%  frälse, 

17^8  skatte,  V?  furirsboställe  och  Vo 
allmänt  krono.  Socknens  medelhöjd  öfver 
hafvet  är  375  fot,  dess  vestra  del  är 

starkt  kuperad,  undantagandes  åkerslät- 
terna mellan  Animmens  vestra  strand 

och  den  egentliga  bergskedjan;  öfriga 
delen  mellan  Animmen  och  Wenern  är 
slättland,  fastän  mellan  vägarne  finnas 
skogsmarker  och  mindre  berg,  hvilka 
stundom  utmed  Wenerns  kuster  stupa 

lodrätt  ned  i  sjön.  En  betydlig  ås  sträc- 
ker sig  mellan  gränssjöarne  Err  och 

Djup  under  namn  af  Husdalsbergen.  Bland 

sjöar  förtjena  vidare  nämnas  Furu-,  Öfra 
och  Nedra  Gällsjön,  Ullvattnet,  Berg- 
kärn  ra.  fl.,  samt  på  gränsen  Flatsjön, 
279,.T  fot  öfver  hafvet.  En  kanal  finnes 
sedan  1842,  se  art.  Animmen.  Gneiss 
är  rådande  bergart,  graniten  sällsynt, 
finare  öfvergångssaudsten  vid  Längevik 
i  Hängelö,  mindre  lager  af  hälleflinta 
och  chloritskiffer  i  närmast  omkring  Ani- 
raen  belägna  berg,  vester  om  denna  sjö 

öfvergår  den  till  lerskiffer;  kornig  kalk- 
sten vid  Kilane  och  Säby.  —  Jordmånen 

är  på  östra  delen  i  allmänhet  lermylla 

på  lergrund,  men  på  W^estlandet  och  i 
Säbyläggen,  socknens  nordöstra  hörn,  är 
den  mer  sandblandad:  vid  ett  och  annat 

skogshemman  svartmylla    på  saudgrund; 

Änimskog. 

ängsmarken  merändels  stenbunden  och 
beväxt  med  löfskog.  Bland  utsigter  är 
den  märkligaste  från  Åiiimskogsbräckan 
vid  Bellevue,  med  kyrkan  i  fonden,  det 
vackra  herresätet  Henriksholm,  med  ar- 

kitektonisk åbyggnad  på  en  ö  i  Anim- 
men, förenad  med  fasta  landet  medelst 

en  560  alnars  (100?)  lång  bro,  och 

Gyltiingsbyn  på  högra,  samt  komminister- 
bostället  Näs,  '  .,  mtl,  på  venstra  sidan, 
och  dessutom  den  friaste  utsigt  öfver 
hela  socknen;  med  dess  sjöar;  i  klart 
väder  ser  man  t.  o.  m.  Kinnekulle.  För 

öfrigt  äro  nejderna  kring  Animmen  sköna 
och  storartade.  Bland  sällsyntare  växter, 

som  den  yppiga  vegetationen  här  fram- 
alstrar,  förtjena  nämnas:  taxus  baccata 
vid  Lilla  Bräcke,  Caffa  tamentosa  och 
Sediim  Album. 

Inbyggarnes  antal,  2,540,  är  i  förhål- 
lande till  socknens  bördighet  och  hem- 

manens antal  mindre  än  i  många  andra 
af  landskapets  socknar,  men  folket  är  i 
allmänhet  välmående  och  idogt;  skick- 

liga smeder  och  snickare  finnas.  Sjelf- 
egande  jordbrukare  äro  c:a  250,  torpare 

något  öfver  40,  backstugusittare  65.  — 
Hufvud näringar  äro  åkerbruk  och  bo- 

skapsskötsel; åkern  uppgifves  till  2,779 

tid,  ängen  till  2,252  tid,  skog  och  ut- 
mark 11,315,  mossar  och  kärr  285  tid. 

Cirkulation  är  på  de  flesta  ställen  införd 
sålunda,  att  V7  besås  med  höstsäd,  V7 
ligga  i  vall  och  V7  i  trade  samt  de 

återstående  '/^  begagnastill  vårsäd.  Största 
utsädet  är  af  hafra,  1,574  t:r,  dernäst  råg, 

208  t:r;  af  potates  sås  482  t:r.  Malm- 
anledningar af  flera  slag  förekomma;  af 

blyglans  har  man  funnit  dem,  som  gifva 
t.  o.  m.  40  lod  silfver  på  1  centner; 
brunsten  vid  Salebol.  Binäringar  äro 
biskötsel,  som  idkas  allmänt,  slöjdning, 

väfnad,  jagt  och  fiske,  betydlig  sjöfart 
och  forslande  af  timmer,  bräder  ra.  ra. 

—  All  fast  egendom  är  taxerad  till 
340,000  rdr  och  afgifterna  stiga  till 
9,000  rdr  rmt. 

Socknen,  hvars  namn  år  1325  skrefs 

Odnemcoskoger,  Ödnemaskogh  1438,  And- 
skoff  1541  (Arainnskog  hos  Dybeck),  är 
annex  till  Tössö  pastorat.  Kyrkan,  gam- 

mal och  liten,  af  sten,  ligger  IV5  mil 
från  modersocknens,  på  ett  bredt  näs 
mellan  Animmen  och  den  lilla  Ijellsjön 
Fursjön,  hvars  höga  oragifningar  prydas 
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af  ung  björkskog.  Predikstolen  är  en 
gåfva  af  gästgifvaren  i  Luiul  A.  Wall, 
hvilken  afled  1738  och  uppnådde  den 
höga  åldern  af  102  år.  Barnundervis- 

ningen är  sedan  1835  ambulatonsk  på 
3:ne  rotar;  sockenbibliothek  och  förlik- 
niugsdonistol  finnas.  Folkets  seder  äro 
numjra  tämligen  renade  frän  fördomar 
och  vidskepligheter.  Några  traditioner 
ora  jättar  förvaras  dock  ännu  i  folkminnet; 
så  berättas,  att  några  fiskare  kastade  i 
sjön  en  nyckel  som  de  funnit  hos  en 
döende  jätte  på  Wärralandslan  let,  då  de 
icke  kunde,  enligt  jättens  utsago,  finna 
»Kistan  i  Anskobräckan»,  hvartill  den 
skall  ha  hört.  Äfven  förtäljes  om  några 
rös  i  Animraen.  att  de  blifvit  ditkastade 

af  2:ne  mot  hvararidra  kämpande  jättar, 
som  bott  på  hvardera  sidan  ora  sjön. 
I  afseende  på  klädedrägten  sä  råder  bland 
de  äldre  enkelhet  i  densamma,  deremot 

lyx  och  fåfänga  hos  de  yngre.  De  flesta 
boningshusen  äro  tvåvånings,  rödmålade, 
täckta  med  skiffer.  En  och  annan  s.  k. 

ryggåsstuga  (kroppässtuga)  qvarstår,  vitt- 
nande ora  byggnadssättet  för  200  är 

sedan.  Fornlemningar  äro  2:ne  rör  å 
Näs  egor,  hvaraf  det  ena  med  40  alnars 

omkrets  med  en  häll  af  3^'\  alnars  höjd 
i  midten,  och  16  stenrör  pä  olika  ställen; 
å  en  sluttning  invid  Säby  förekoraraer  en 
hällkista  af  kantresta  hällar;  några  murar 

efter  en  gamraal  befästning,  kallad  »Slot- 
tet», ses  i  närheten  på  en  höjd  å  Öster- 

by egor;  på  Lundby  egor,  vid  den  herr- 
liga dal,  som  i  söder  begränsar  sjön 

Aniramen,  är  en  bergshäll,  kallad  jätte- 
stöfva  (=  stuga),  der  fordomdags  skall 

bott  en  »jätte  med  sina  kräk». —  Större 
gårdar  äro:  Hängele  med  Mällgården 
och  Hendriksholm,  fr.-säterier.  —  Myran, 
^/o  mtl,  militije-boställe;  Kingebol,  Kors- 

byn, Stommen,  Tittersrud,  Wingenäs  och 
Westergården  äro  fr.-heraraan.  —  Anolfs- 
byn.  Berg,  Bodane,  Orrebol,  Wassviken, 

Ylingebol,  Årbol,  skatte-heraman.  —  Rö- 
rande hemmanens  beskattning  förtjenar 

nämnas  att  Slobol,  1  mtl  skatte,  är  i 

jemnförelse  med  andra  hemman  af  lika 
hemmantal  värderadt  nära  dubbelt  så 

högt,  utan  att  egovidden  och  godheten  äro 
värderade  i  samma  mån.  —  Adr.:  Åmål. 

Anneröd,  Anneröd  (i  jordeboken), 
ett  mantal  skatte  i  Tossene  socken. 

Sotenäs  härad,  Göteborgs  och  Bohuslän; 

'    här    under  58**   30'  latitud,   förekommer 
den  jiordligaste  bokskogen  i  riket. 

Ånnesta,  socken,  se  Anstå. 

Annas,  Änntnäs,  jerngrufvefält  i  Hjul- 
sjö socken  af  Nora  bergslag  i  Örebro 

än;  lemnade   1865:     14,160    ctr    malm. 
Anshnlt,  ett  hälft  mantal  frälse  uti 

Godegårds  socken  af  Finspongaläns  hä- 
rad och  Linköpings  län,  omkring  3  uiil 

från  Motala,  lyder  under  Godegårdsgod- 
set;  med  De  Geersfors  manufakturverk  och 
ett  år  1862  uppfördt  flerbladigt  sågverk 

å  egorna  vid  ena  grenen  af  Godegårds- 
åns  fall  här.  Hemmanet  har  varit  Wasa- 

ättens och  konungens  enskilda  tillhörig- 
het eller  s.  k.  arf  och  eget,  men  skänktes 

af  kon.  Gustaf  II  Adolf  till  staten  och 

blef  krono.  Uppliits  1640  med  Gode- 
gårdsgodset  till  evärdeligt  frälse  åt  den 
rike  holländaren  Louis  De  Geer  från 

Liittich  ;  pantsattes  jemte  flera  andra  hem- 
man på  1680-talet  till  en  Balzar  Mar- 

schalk;  denne  åter  testamenterade  till 
friherrinnan  Märta  Sparre,  enka  efter 
ryttmästaren  grefve  Leonhard  Liilje,  och 

sedan  gift  med  presidenten  i  statskonto- 
ret Sten  Bjelke  (död  1684),  obligationen 

pä  10,000  dalcr  i  vederlag  mot  en  hen- 
nes fordran  i  Algö  säteri  i  Södermanland. 

Ar  1703  tillföll  gården  hennes  brors- 
dotter, friherrinnan  Beata  M.  Sparre  och 

dennas  man,  grefve  Claes  Bonde  till 
Säfstaholm,  i  hvars  slägts  händer  den 
förblef  i  öfver  50  år.  Under  hvilken  tid 

De  Geersfors'  raanufakturhamraare  hitflyt- 
tades  1756,  och  snart  derefter  tillkorarao 

3  spikhamrar  för  vatten,  hvarefter  de 
små  här  förut  befintliga  räckharararne, 
som  ofta  saknade  nödig  vattentillgång, 
efterhand  ödelades,  sedan  här  år  1811 

ett  skär-  och  valsverk  för  spikten-tillverk- 

ning  blifvit  uppbygdt  efter  kapten-me- 
kanikus  Gjers'  konstruktion,  och  hvilket, 
på  sin  tid  det  enda  i  landet,  är  det,  som 
ännu  drifves.  Anshult  återföll  till  kronan 

mot  vederlag,  men  Johan  De  Geer  åter- 
bytte  sig  det  under  frälse-rättighet  i 
vederlag  mot  annat  hemman;  såldes  med 

Godegårds-godset  på  bankoauktiou  1775 
till  brukspatronen,  sedermera  direktören  i 
ostindiska  kompaniet,  Johan  Abr.  Giill, 

som  köpte  det  till  skatte  på  1780-talet. 
Denues  son  Gustaf  bebyggde  gården  år 
1812  och  sålde  den,  jerate  Bona  bruk, 
år   1851   till    sina    brorsöner   J.   W.   och 
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Hov.  Grill.  Ånshult,  '  o  mtl  frälse,  är 
taxeradt  till  9,1^0  ̂ år,  dess  ordinarie 

ränta  är  16  rdr  13  öre;  De  Geersfors' 
manufakturverk  är  taxeradt  till  5,400  rdr 

och  såsren  till  6,000  rdr;  — produkterna 
föras  på  eu  nyanlaijd  väg  öfver  Bred- 
mossen   till   Ra   hamn   vid    Wetteru. 

Ansjö,  allmänning  i  Hjulsjö  socken 
af  Örebro  län,  med  jerngrufvor,  hvarai 

en  lb65  lemnade  25,000  centner  jeru- 
mahn. 

Anstå  (i  jordeboken),  Annesta  (i  ec- 
klesiastik-matr.),  socken  i  Örebro  härad 
och  län,  annex  till  Örebro  stadsförsam- 

ling, gränsar  i  norr  till  I, ängbro.  från 
hvilken  den  skiljes  af  Svartån,  samt  till 

Örebro  stad,  i  öster  till  Almby,  i  syd- 
vest  till  Mosas  och  Täby,  i  vester  till 

Winteråsa.  Arealen  utgör  2,614  tid,  för- 

delade på  12^,8  ™*''  d^raf  7^4  skatte, 
1  krono,  3^  ̂   frälse,  taxerade  år  1865 
lill  ftO,l()0  rdr,  hvartill  kommer  verk 
och  lägenheter  äaatta  ett  värde  af  174,500 
rdr  rrat.  Inbyggarnes  antal  uppgick  vid 

1867  års  början  till  770.  Bästa  byg- 
den är  i  norr,  i  trakten  vid  Svartån;  i 

söder  är  skogsbygJ,  der  en  låg  bergås 
stryker  fram,  utgörande  norra  gränsen 
för  Täbyåns  dalgång.  Två  sandåsar  sträcka 
sig  genom  socknen,  en  från  nordost  från 
Örebro,  en  från  nordvest,  hvilka  begge 

förena  sig  i  söder.  —  Socknen  har  förr 
haft  egen  kyrka  i  Anstå  by;  den  bort- 

togs efter  socknens  förening  med  stads- 
pastoratet. Båda  annex-församlingarna. 

Anstå  och  Längbro,  hafva  vid  Carlslunds 
gård  i  Längbro  en  gemensam  skola  i 

rätt  Ptralig  lokal.  Heraläsningen  befräm- 
jas föga,  dereraot  omfattas  skolan  med 

förtroende  af  föräldrarne.  Sockenbiblio- 
thek  finnes.  I  ett  soldattorp  i  denna 
socken  föddes  den  9  Dec.  1785  den  i 

våra  riksdagsannaler  frejdade,  å  biskops- 
förslag uppförde,  i  lärdomsskolor  och  för- 

samlingar kraftfullt  verksamme  prosten 
Nils  Åstrand,  hvilken  hastigt  bortrycktes 
i  sin  äras  fullglans  under  riksdagen  år 
1840  den  10  Dec.  Öfver  Ånsta  bys 

egor  går  Örebro — Hallsbergs  jernbana. 
Vid  Adol/sberg  HT  hrmins\nrniin\ng ;  Ske- 
bäck,  Örebros  hamn  ligger  inom  sock- 

nen. —  Gårdar:  Nästa,  1  mtl  skatte, 

med  tegelbruk,  en  för  ståndspersoner  väl- 
be byggd  gård,  —  Lindbacka,  '/j  nitl 
skatte,  med   pappersbruk    och   qvaro;   — 

I    Änsta,  1  mtl,  är  ryttraästar-boställe;  — 
I    Äby,   1  Vo  mtl  frälse,  med  q  värn,    <Snaf- 
!    lunda,   I   mtl  rusthåll  med  qvarnar,  hva»-- 
;    vid    funnits    borr-    och    sliphus    för   et 
kronans  gevärsfaktori  i  Örebro,  1-  3  mtl 

;    skatte  i   andra  hemman  samt  f.  d.  krono- 

i    parken   Jägarebacken    lyda    under  Carls- 
j    lund;   —  Bistå,   l^.,  frälse,  och  Skrom- 

\   sta,    "  j,    frälse,    lyda    under    Myrö;    — 
I    Kömingstorp,   Vo  ™tlj  lyder  under  Käll- 
torp  i  Gräfve  socken;  —  Borrarebacken, 
V4   mtl  skatte,   har  förut  varit  krono  och 
lydt  under  Örebro  gevärsfaktori.  —  Haga 
ra.  -fl.   inom    socknen    såldes  år   1653  af 
skattmästaren    M.    G.    de    la    Gardie  till 

borgaren  i  Örebro  Gasten   Utter.  —  Adr.: 
I    Örebro  eller  Mosas. 

Anstå,  ett   frälse-säteri  af  2   mtl  uti 
;    Turinge    socken    af    Öknebo    härad    och 

I    Stockholms    län,     iVg    niil    från    Söder- 
!   telge;    har  på   1600-talet  tillhört  en   Zo- 
I    nius,  landshöfdingen  d:r  Johan  Gerhards- 

son   Graan,   äfven  egare  till  Stora  Wäsby  ; 

kom   med  dennes    dotter    till  vice  presi- 
denten i  general-kommers-kollegium   Joh. 

Stjernhöök,  död   1730,    och  ̂ med  dennes 
dotter  till  kapten  Walberg.  Ar  1750  dog 

i    här  ryttmästaren   A.    Stjernhöök,  den  si- 
[   ste    af  ätten.     Sedan     1760    har    Ånsta 
I    lydt  under  Hanstavik,  hvarunder  det  nu 

äfven   är  afhyst;    var    1865  med   underl. 

Vs   i?tl  taxeradt  till   75,300  rdr. 
Araslöf,    Åradslöf,    by  uti   Winslöfs 

socken,   Vestra    Göinge  härad   och   Chri- 

stianstads   län,    1'/,    mil  från  Christian- 

stad;   8i;^    mtl,    deraf  2  mtl  skatte,   '/'^ 
mantal    kaptensboställe,  '/j^  mtl  pastors 
mensalhemraan,   2|,4  mtl   uts.  frälse,   2j? 
ins.    frälse    på    19  n:r,  med  435  inbyg- 

i    gare  (inberäknadt    vid    nedanstående  sä- 
terier).    Byn    har    märkvärdighet    af  en 

minnesvård,   nära    landsvägen,    vid  slutt- 
ningen af   en    rätt    ansenlig    höjd;    den 

består  af  23  grofva,  pyramidformiga  grå- 
stenar, 5  fot  höga;  ungefär  i   raidten  af 

minutsvärden,  som   håller  27  fot  i  yttre 

bredd,  72  i  längd,  står  en  kista  af  flis- 
formiga  gråstenar.   Ofvanpå  landthöjden, 
hvarifrän    erbjudes    vidsträckta    utsigter, 

finnas  flera  steusättuingar,  värda  fornfor- 
,    skarens  uppmärksamhet  och  som  tydligen 

'    utmärka,  att  här  försiggått  i  en   afiägsen 
forntid  en  afgörande  drabbning,    der  en 

'    betydande  man  fallit    och    blifvit  jordad 
]   i  härvarande  minnesvård;  skeppsforroerna 
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synas  antyda,  att  segervinnaren  ankommit 
till  kusten  ined  en  mäktig  flotta.  Det 
af  Saxo  omtalade  nederlag,  som  konung 
Anund  Jakob  i  Sverige  led  Ar  1027  af 
danska  konungen  Knut,  viil  Stangeberg, 

synes  stå  i  sammanliaiig  med  dessa  forn- 
lemningar,  och  dervid  det  ej  minst  märk- 

värdiga är,  att  landtliöjden  ännu  kallas 
Stangebier.  —  1  byn  finnes  skola  sedan 
1836,  med  antagen  lärare  år  1855;  be- 
sökcs  ärligen   af  c:a  60  barn. 

Araslöf,  ett  mtl  skatte-berustadt  sä- 
teri uti  förutnämnda  by  {M  9  och  13 

deraf)  och  socken,  utgör  med  underly- 
dande 1-Vg  uts.  frälse  Araslöf  och  iVg 

rusthåll  Wanneberga  samt  8  torp,  ett 
gods,  med  1,100  tids  areal,  vacker  skog, 

park  och  trädgård  samt  mejeri ;  taxe- 
ringsvärdet är  234,900  rdr.  —  Gården 

har  den  14  Juli  1752  fått  säterifriheten 

öfverflyttad  frän  Onslunda  kungsgård; 

tillhörde  samma  år  öfverste-löjtn.  Silfver- 
skiild ;  egdes  förut  af  assessor  Hammar- 
stedt;  nuvarande  egare  är  frih.  C.  A. 
Gyllenkrook.  Dessutom  finnes  Araslöf, 
'/o  krono-berustadt  säteri  {M  10  och  18 
af  bvn   Araslöf). 

Araslöf,  by  uti  Nosaby  socken  af 
Willands  härad  och  Christianstads  län, 

',.,  mil  nordost  om  staden  Christianstad; 
b\\  mtl  skatte,  \l  mtl  krono,  240  in- 

byggare;  har  skogsallmänning. 

Arby,  frälse-säteri  om  1  mtl  i  Ny- 
sätra  socken  och  Lagunda  härad  af  Upp- 

sala län,  beläget  vid  den  s.  k.  Lillan, 
med  en  egovidd  af  1,250  qvadratref, 

hvaraf  312  åker,  58  äng  och  863  skogs- 
mark, förutom  2  qvadratref  i  vägar,  2 

d;o  i  vatten,  2  d:o  i  kala  berg  och  an- 
dra impediraenter  samt  11  qvadratref  i 

byggnadstomter;  tillhörde  1825  och  1849 
af  Sillen,  1865  Mathias  Bark ;  tax. värdet 
var  10,500  rdr. 

Arby,  frälse-säteri  om  2  mtl  i  Ram- 
sta  socken  och  Hagunda  härad  af  Upp- 

sala län,  tillhörde  omkring  1741  slägten 
Meldercreutz,  och  1825  Liljencrantz,  år 
1847  Virgin,  och  egdes  1849,  jemte  2 

mtl  Kibrunna  och  '  o  d:o  Ofra  Bodarne, 
af  majoren  E.  C.  Norliu  pä  Ekholmen; 
inberäknadt  underl.  utgör  hela  egoviddea 
4,742  qvadratref.  Till  hufvudgården  höra 
4  torp.  Rågångarne  fastställdes  1842. 
På  ägorna  finnes,    sedan   1858,   en  bol- vn 

ländsk    väderqvarn    med    2    par    stenar; 
hela  tax. värdet  är  94,000  rdr. 

Arby,  frälse-säteri  om  3  mtl  i  Rasbo- 
Kils  socken  och  Rasbo  härad  af  Upp- 

sala län,  beläget  helt  nära  kyrkan,  vid 

pass  2'/f,  mil  från  Uppsala,  med  såg 
taxeradt  till  70,400  rdr;  har  för  längre 

tid  tillbaka  tillhört  slägten  Schildt,  sed- 
nare  (omkring  1740)  von  Post;  lydde 

1849,  jemte  andra  hemman  om  6'  .,  mtl. 
under  Wattholma  bruk. o 

Arby,  gärd  i  Ytter-Enhörna  socken,  • 
Selebo  härad  och  Nyköpings  län,  1 '/.j 
mil  från  Södertelge,  af  3  mtl  fiälse;  här 
har  från  den  1  .\ug.  18(36  blifvit  öpp 

nad  en  poststation  under  namnet  En- 
hörna,  att  lyda  under  samt  direkt  ut- 
vexla  post  med  postkontoret  i  Söder- 
telge. 

Arby,  by  uti  Sköldinge  (Skyllinge) 
socken,  Oppunda  härad  och  Nyköpings 

län,  5  mil  från  Nyköping,  vid  iGrips- 
holmsviken.  mellan  Gripsholm  och  Läg- 
gesta  gästgifvaregård ;  1  mtl  skatte,  2 
mtl  frälse  i  5  hemmansbruk,  c:a  50  in- 

byggare; liäraf  ha  2  gärdar  varit  sålda 
till  Jost  Hansson  (Falkenstjerna),  men 
blifvit  inlösta  af  r.  r.  Mathias  Soop,  åt 
hvilken  de  ock  öfverlätos  den  12  Juli 

1643  af  drottning  Kristina.  Byn  har 
sin  märkvärdighet  af  en  ä  Jätteberget 

befintlig  borg,  hvilken,  med  dubbla  ring- 
murar af  8  alnars  bibehållen  sluttnings- 

höjd,  omsluter  bergets  östra  sida.  I  berg- 
väggen utvisas  en  »trollkaramare».  På 

några  famnars  afstånd  från  yttre  muren 
är  en  krets  af  stenar  på  42  alnars 

omfång.  Midt  i  kretsen  är  rest  en  ̂ i\ 
aln  hög  sten.  I  närheten  finnas  några 
grafstenar  och   mindre  kretsar. 

Arby,  by  i  Lena  socken,  Rasbo  hä- 
rad och  Uppsala  län,  af  3V2  n^tl  skatte 

på  5  u:r;  har  runsten  med  inskriften: 
tiasi  +  auk.  tbair:  brutijir:  raistu: 
atain:  tl)isa  -f;  på  kanten:  aftir:  .^iarl: 
fatl)ur:  sin:  kutl)an:  auk:  bru:  16u9taka 

+   kiarthu   -(-. 
Arby,  ett  mtl  skatte  i  Kermbo  soc- 

ken, Selebo  härad  och  Nyköpings  län; 
har  runsten  med  inskriften:  V)irmutl)r: 

Ut:  raisa:  slain  f  tl)iu6a  -j  at  -1- 
%{  4-  brutl)ur  -1-  sin:  kutl)an  +  It^ut^ 

l)ialbi  anta  +   hans  -(-. 
Arby,  ett  mtl  skatte  i  ÖtVer-Selö 

socken,  Selebo  härad  ocb  Nyköpings  län; 
72 
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har  musten  med  inskrifteu:  Suill.  Ict. 

raisa.  stain.  tl)ina.  at.  l^ikair.  fatl)ur. 
sfii  juithau.  liiik  i   Avliii.  liali  risti. 

Ardala  med  Forssa,  kousistorielt  pa- 
storat af  2:a  klassen,  tillhörande  Oppunda 

östra  prosteri  af  Streni^näs  stift,  med 
59.VJ  ratl,  bebodda  af  1,745  personer. 
—  Ardala,  moderförsamling,  belägen  i 

Willåttinge  härad  af  Nyköpings  län,  1^/^ 
mil  söder  från  Malmköping,  SV/o  mil 
från  Nyköping,  omgifves  i  norr  och  n.  o. 

»  af  Töfverstaviken  i  sjön  Bå/ven,  i  öster 
af  denna  sjös  hufvuddel,  i  söder  af  Husby 
socken  i  Rönö  härad,  i  s.  v.  af  en  liten 

del  utaf  sjön  Langhalsen,  i  vester  af 
Blacksta  och  i  n.  v  af  annex-socknen 
Forssa,  mot  hvilken  sjön  Uren  till  en 
del  bildar  gränsen  och  utfaller  till  Hel- 
gestaviken.  som  sjelf  genom  Oxsimdet 
utgår  till  Båfven.  Bland  öfriga  sjöar, 
som  fnnas,  är  Mån.yön  i  sydöstra  delen 
endaH  af  någon  betydenhet.  Sjelfva 

landet  bildar  en  mycket  söndersplitt- 
rad högslätt  af  100  till  200  fots  höjd 

öfver  hafvet,  med  lägre  dalsträcknin- 
gar. Båfvens  stränder  äro  klädda  med 

barr-  och  löfskog,  liksom  dess  talrika 
öar  och  holmar,  Hel  gestavikens  strän- 

der äro  deremot  den  jemnaste  bygden 
tillika  med  en  liten  trakt  vid  Uren. 
Jordmånen  är  i  allmänhet  lera.  Jemte 

åkerbruk  idkas  äfven  skogsafverkning 
samt  något  fiske.  På  en  areal  af  11,456 

tid  fast  mark  och  0,112  qv.-rail  vatten 
(Forsell  uppgaf  14,973  tid,  deraf  3,500 

vatten),  innehåller  socknen  37^/3  mantal 
(37 1|  mtl  efter  jordeboken),  deraf  4V2 

skatte,  2  krono,  30"^  g  frälse  (10  mtl 
säteri,  7?,^  rå  och  rör,  13''/4  frälse  efter 
jordeboken).  Taxeringsvärdet  år  1864 
var  980,300  rdr.  Inbyggarnes  antal 
hade  från  1805:  703,  vuxit  1864  till 

1,040.  —  Kyrkan  är  gammal,  af  grå- 
sten, ligger  7  mil  från  Strengnäs.  — 

Skollokalen,  tillhörig  Wibyholm,  är  upp- 
låten ut  församlingen;  här  meddelas  äf- 

ven undervisning  I  trädgårdsskötsel;  hem- 
läsningen befordras  någorlunda.  Socken- 

bibliothek  finnes.  —  Af  fornlemningar 
nämnas  runstenar  vid  Stäringe  och  vid 
Uren,  grafhögar  i  den  äldsta  bygden  i  n.o.; 
på  en  stor,  alldeles  rund  hög,  kallad 
Ardala  hög,  skola  fordom  ting  blifvit 
hållna.  Gården  Wibyholm,  der  Carl  IX:s 
enkedrottuing   hade  sitt  enkesäte,  är  väl 

på  ena  sidan  försedd  med  jordvallar,  men 
liar  likväl  ej  varit  befästad.  På  denna 
gård  tilldrog  sig  midsommardagen  år 
1826  den  olyckan  att,  då  kammarherren 
F.  U.  Bonde  firade  sitt  silfverbröllop,  en 
kanon  söndersprang  och  i  föräldrarnes 

åsyn  dödade  deras  son,  som  var  löjt- 
nant vid  fältmätningscorpsen,  jemte  den 

som  affyrade  kanonerna.  —  Socknen  be- 
står till  större  delen  af  herregårdar,  nera- 

ligen  säterierna  Wibyholm,  Finsta  och 

Stäringe,  med  deras  lydgårdar  Ekham- 
mar,    Shälby    och    Ardala.    —    Malsna, 
1  mtl,  är  pastors-boställe.  —  Byar  äro 
Gnesimd,  Näsby,  Njushammar,  Sö7'by, 
Sannerbo,  Sibro,  Tuf  vekärr  (Tufkärr).  — 
Adre^ss:  Spurreholm. 

Åre,  annex-socken  till  Undersåkers 
pastorat,  är  belägen  uti  Jämtlands  läns 
Södra  fögderi,  10  mil  från  närmaste  stad 

Östersund  —  vid  1,350  fots  höjd  öfver 
hafvet  —  innefattar,  med  6  mils  längd 
mellan  fjellen   intill  riksgränsen  och  med 
2  till  3  mils  bredd,  en  areal  af  428,594 

tid,  deraf  385,490  tid  eller  16,657  qva- 
dratmjl  land  och  1,8G2  qvadratmil  vatten, 

fördelad  pä  ̂ \\l\  mtl  (år  1840  en- 
dast 15%  mtl,  med  1,154  inbyggare), 

deraf  21\\  skatte,  4^*^',  krono,  och  be- 
bodd af  c:a  1,690  inbyggare,  hvilka 

hafva  enahanda  näringsgrenar  med  Un- 
dersåkers, ehuru  den  här  svagare  jordmå- 

nen samt  många  kärr  och  mossar  ofta 
lära  bidraga  till  åkerns  skadande  af  köld. 
Att  här  likväl  gifves  äfven  bättre  jordmån 
finner  man  af  prof.  Miillers  uppgift,  att 

Mullfjellets  vestliga  fot  längs  efter  Are- 
elfvens  strand,  socknens  vackraste  sädes- 

bygd, bestående  af  en  högslätt,  med 
kalkblandade  eller  på  kalkgrund  hvilande 

jordlager,  eger  stor  fruktbarhet  och  an- 
ses ej  stå  efter  rikets  öfriga,  mest  gynn- 

samma. Linsädet  lyckas  väl.  Af  binärin- 
garne äro  körslor  och  arbete  för  koppar- 
verket, handelsresor  på  Norge,  skjutsningar 

från  fjellstugorna  samt  tälgstensbrytning 

(den  yppersta  art  af  tälgsten,  hvaraf  kok- 
kärl, spis-  och  kakelugnshällar  beredas, 

brytes  vid  Handöl  (se  den  art.)  fortfa- 
rande ganska  inbringande,  men  djur-  och 

fogelfångsten  har  mycket  aftagit  (sednast 
1760  skola  27  falkar  blifvit  h;ir  fångade 
af  falkenerare  från  Tyskland),  liksom  det 
fordna  ganska  lönande  fisket  (enligt  1825 
års    jordebok    funnos  då  9  kronofisken). 
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Rörande  grufbrvtn ingen  för  Gustafs  och 
Carlbergs  kopparverk  må  här  tilläggas 

(let  som  (lerom  pä  sitt  ställe  redan  blif- 
vit  nämudt,  att  nya  bolaget  har  genom 
anläggning  af  vattenverk  till  malmens 
uppfordring  (årligen  erhållas  40  ä  50,000 
centner  kopparmalm;  af  garkoppar  1,200 
fcnt.ier),  genom  inrättande  af  pock-  och 
vaskverk  samt  genom  förändring  af  smält- 
processen  under  prof.  Carli)ergs  ledning 
åstadkommit  en  minskning  i  tillverknings- 

kostnaden samt  besparing  ä  skogarne; 
af  bearbetade  grufvor  äro  Gustafs,  Carl 
Johans  och  liellbergs  belägna  inom  denna 
socken.  Dessutom  synas  utaf  meddelade 
privilegier  aren  1849  och  1855  tveune 

kopparprofhyttorblifvit  uppförda  på  Brura- 
raervikens  egor  vid  Medskogsbäcken,  för 
tillgodogörande  af  malm  frän  Handöls 

skärpning  jemte  andra  kopparmalrasan- 
ledningar.  —  Bland  vattendrag  märkas 
Era  och  Handöls  elfvar.  som  upprinna 
i  Ijellen,  der  de  förökas  genom  många 
smä  åar  och  bäckar,  hvarefter  de  förenas 

vid  Handöls  by  i  sjön  Ån,  flyta  derifrån 

igenom  Jäf-,  Bo-  och  Tensjön,  hvilkeu 
sednare  här  gör  ett  30  alnars  djupt  fall 

i  Nordhallssjön.  der  både  elgar  och  björ- 
nar lära  vid  simmandet  öfver  sjön  ued- 

dragits  i  fallet,  och  detta  till  ett  sådant 

antal,  att  Nordhalls  byemän,  som  i  No- 
ren  upphenitade  de  döda  kropparne,  för 
denna  fångst  erlagt  särskild  skatt.  Se- 

dermera får  vattendraget  namn  af  Duf- 
vedsel/ven,  derpå  af  Åresjön  och  slutligen 

Undersåkerselfven,  under  sitt  lopp  i  Un- 
dersäkers  socken. —  All  jordbruksfastighet 
är  taxerad  till  370,400  rdr  och  bygg- 

nader vid  Hårborsta,  tillhörande  kop- 
parverket, till  65,000  rdr.  —  Socknen 

är  indelt  att  underhålla  17  fältjägare. 
Flera  vägar  leda  härigenom  till  Norge, 

såsom  genom  Skarfdörren,  förbi  Enbo- 
gen,  genom  Skurdalsporten  till  Möråker 
i  Norge,  men  rätta  vägen  öfver  gränsen 
går  ifrån  Dufveds  tull,  förbi  tjellstugorna, 

åt  Storsjösundet.  Trenne  tjellstugor  pas- 
seras här  på  vägen  till  Norge,  der 

sista  byn  är  Staa,  1',.,  mil  från  kyrkan, 
och  der  äfven  sista  rågåkrarue  synas; 
derifrån  vidtaga  rid-  och  klöfvägarne  till 
första  fjellstugan  Stallkärra,  1 7o  mil, 

till  Medstugan  l^n,'-  till  Skallstugan  1, 
och  så  2  mil  till  Sune,  första  byn  i 

Norge.  Gästgifvaregårdar  äro  Berga,  l'/^ 

mil^  vester  om  kyrkan,  och  Medstu/vnn, 
på  fjellet,  samt  Mörviken.  Vintertiden 
brukas  här  skidor  (till  utseendet  likiiande 

ett  par  medar),  den  ena  2,  den  andra  4 
alnar  lång,  äfven  nyttjas  i  fjellbygden, 
både  af  folk  och  kreatur,  skarbogar  eller, 
såsom  de  här  kallas,  trygår,  gjorda  af 
runda  vidjor.  Gränstullen  uppgifves  af 

HiUphers,  på  1760-talet,  vara  vid  Tegoms 
by,  ̂ Jn  mil  frän  kyrkan,  men  någon  by 
med  detta  namn  finnes  ej  i  jordeboken, 
som  uppgifver  tullen  vara  i  Forssa  bv,  så 
framt  den  icke  nu  är  i  byn  J^ngland,  der 
generaltullstyrelsen  har  byggnader  till  ett 
taxeringsvärde  af  15,000  rdr;  iroellertid 
bibehåller  den  namnet  af  DufVed,  efter 
byn,  der  först  tull  inrättades  1696  och 
skans  förut  var  anlagd  1658,  1  mil  från 
kyrkan,  men  blef  ödelagd  1734,  och 
hvaraf  nu  allenast  lemningar  af  murar 

och  vallar  återstå.  Sista  gården.  Nord- 
halls by,  1  mil  ofvanom  ])ufved^-  har 

fått  sin  märkvärdighet  deraf,  att  konung 

Carl  XI  här  hvilade  en  natt  på  en  mull- 
bänk med  sadeln  till  hufvudkudde,  då 

han  1686  besåg  gränsen  och  fästnin- 
garne i  orten.  Här  är  äfven  den  be- 

ryktade »Stenen  i  Grönan  Dal"  (se  art. 
Grönan  Dal),  hvaraf  man  har  det  trö- 

stande ordspråket:  »änuu  står  stenen  i 
grönan  dal»,  ty  så  länge  den  står,  bör 
man,  enligt  folkets  tro,  ej  förlora  hoppet. 
Till  historiska  minnen  hörer  svenska  hä- 

rens återtåg  från  Norge  1719  och  ömkliga 
slut,  som  äfven  förvaras  uti  folktraditionen. 

När  trupperna,  nyårsdagen  1719.  bröto 
upp  från  Tydalen  för  att  tåga  öfver 
gränsen  och  Kölen,  hade  de  knappt 
hunnit  1  mils  väg  från  byn,  då  de 
blefvo  öfverfallna  af  en  våldsam  nord- 
vestlig  storm  med  förfärligt  snöfall,  så 
att  de  förlorade  vägen  och  gingo  vilse 

på  derintill  mellanliggande  fjellen  Bock- 
hammaren, Oijejjeld,  Remmen  och  Ein- 

bogen,  hvarunder  redan  på  första  dagen 
en  del  af  manskapet  jemte  vägvisaren 
omkom  af  köld  och  ansträngning.  Natten 
derefter  togs  läger  i  en  fjelldal,  och  när 
man  morgonen  derpå  skulle  uppbryta, 
funnos  flera  hundra  under  den  stränga 

kölden  ihjälfrusna,  dels  stående  tätt  in- 
till hvarandra,  såsom  de  varit  lefvande, 

dels  sittande  inyrda  och  höljda  af  snö, 
dels  liggande  döda  i  slädar,  eller  stående 
på  knä,  med    händerna    hopknäppta  till 
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bön.  De  som  kunde  fortsätta  tåget  ned-  } 

stege  derefter  på  svenska  sidan  och  lag-  | 
rade  sig,  aftonen  emot  den  3  Jan.,  vid 

Enbogen,  en  krökniug  af  Ena  elf,  der 
de  under  fortfarande  yrväder  och  köld 

tillbragte  en  ej  mindre  ryslig  natt.  Ar- 
tilleri och  bagage  hade  under  taget  blif- 

vit  qvarstående  här  och  der  på  fjellen, 
sedan  både  hästar  och  trosskuskar  aflidit, 

och  i  brist  af  bränsle  använde  nian  ge- 
värskolfvarne  till  lägereldar.  Jämtlands 

dragoner,  som  hade  sig  bekant,  att  elf- 
ven  löper  till  Handöl,  höggo  hål  på 
isen  och  vägledde  sig  jemte  en  del  af 
manskapet  efter  elfvcns  lopp.  En  annan 

truppafdelning  tog  vägen  öfver  Snasa- 

högarne  till  skoglandet.  Pä  bägge  vä- 
garne  koramo  de  omsider  Iram  i  spridda 
flockar,  men  i  saknad  af  både  inqvarte- 
ring  och  skötsel  i  dessa  glest  bebodda 
trakter  afledo  många  såväl  inne  i  husen 

som  ute  på  vägarue,  och  många  för- 
frusua  händer  ooh  fötter  afsågades.  Bland 
befälet  omkommo  under  detta  dödståg 
öfverste  v.  Gerdten,  fortitikationskaptenen 

Oxeustjerna,  öfverste-kommissarieu  W  est- 
ling  m.  fl. 

Socknens  namn  härledes  frun  lappska 
ordet  Ård,  som  betyder  skogsrand  eller 
det  ställe,  der  skogen  börjar  nere  på  en 
bergshöjd,  hvars  öfra  del  är  skoglös, 
hvilket  förhållande  ock  inträffar  med 

denna  socken,  sedd  frän  sjelfva  fjellryg- 
gtn,  och  således  har  det  all  sannolikhet 
för  sig,  att  denna  närmast  fjellet  belägna 
nejd  af  Lapparne  kallats  Ård,  förkortadt 
År,  hvadau  Åre.  —  Kyrkan,  vid  foten 
at  Äreskutan,  socknens  största  märkvär- 

dighet, ligger  l^/j  mil  v.  n.  v.  frän  mo- 
dersockueus.  Lappkapell  linnes  i  Mö- 
vallen.  Barnundervisningen  bertrides  uti 

flyttande  skola  pä  5  stationer  och  uti 
en  småskola;  skolbarnens  antal  uppgår 

till  något  öfver  200.  Skolan  har  2  do- 
nationer, en  å  1/JOO  rdr  af  direktör  P. 

Wikström,  och  den  andra  å  500  rdr  af 
bonden  Hans  Ersson  i  Forssa.  Socknen 

har  skolhus  sedan  1«55,  2  distriktma- 

gasin, tullbyggnader  i  England,  post- 
expedition.  Till  ytterligare  bevis  på  huru 
litet  skydd  man  vid  afvittringen  lemnat 
vårt  lands  nomader.  Lapparne  (se  art. 
Norrland),  ma  här  följande  ur  direktör 
Falkmans  embetsberättelse  qni  sia  resa 
1    de     norra     ianen     tjena:     »Are  sockens 

.Ireberg. 

herdelappar,  utgörande  10  hushåll,  med 
3,250  renar,  ha  genom  afvittringen  för- 

lorat alla  sina  der  förut  begagnade  fjell, 

på  ett  enda  när;  af  9  der  varande  ny- 

byggen, ha  4,  innehafvande  tillhopa  3^/g 
mantal,  erhållit  sammanräknade  140,484 

geom.  tid  jord,  och  deribland  50,695  tid 
lappmarksrenbetestjell  och  fjellmarker;  de 
öfriga  5  fingo  Snasafjellen  ocli  andra  vid 
riksgränsen  belägna  Ijell,  hvilka  af  ålder 
begagnats  såsom  renbetesfjell.  Under 
dessa  förhållanden,  då  största  delen  af 
dessa  renbetesfjell  äro  till  ringa  nytta 

för  de  nya  egarne  i  egenskap  af  jord- 
brukare, så  synas  dessa  både  billigt  och 

rättsenligt  böra  kunna  återgå  till  kro- 
nans disposition  för  att  till  Lapparnes 

behof  ånyo  upplåtas». 

Af  hemmantalet  höra  nära  3 ','3  mtl, 
med  150  personer  och  upptagande  V5 

af  uppgifna  taxeringsvärdet,  under  Gu- 
stafs och  Carlbergs  kopparverk.  Utom 

kopparverkets  byggnader  i  Hårbörsta, 
finnes  endast  en  välbebyggd  gård,  nera- 

ligen  \i,  mtl  i  byn  England,  tullförval- 
tarens bostad.  —  Prestbolet  är  utan 

skatt,  26  tunnl.  äng,  ingen  åker;  — 
Berga,  Handöl,  Lien,  England,  Du/ed, 

Brattland,  Nordhallen,  Mörviken,  Medstu- 
gan,  Bodsjön,  Forssa,  Björnänge,  Hamre, 
Häggsjön,  Rönnberg,  Såå,  Stalltjernstugan, 
Skalstugan,  Svedje,  Tångböle,  Totten  och 
W allén  äro  större  byar;  Grunön,  Bräcke, 
Wiken  och  Sundsvallen,  enstaka  hemman. 

—  Aggsjön,  Enbogen,  Enkroken,  Grå- 
sjölien, Vester-Flandern,  Stor-Rännsjön, 

Storlien,  Bodsjöedet,  äro  krononybyggen. 
—  Adr.:   Östersund  och  Are. 

Areberg,  bruks-  och  landtegendom  uti 
Kyrkefalla  socken,  Kåkinds  härad  och 
Skaraborgs  län,  2  mil  n.  o.  från  Sköfde, 
3  mil  8.  o.  från  Wärings  jernvägsstation, 

nära  Tibro  gästgifvaregård.  —  Bruket 
(tax.  till  4,000  rdr),  med  en  ämneshammare 
och  2  härdar  samt  600  skU  smide  af 

köpetackjern  (i  medeltal  under  åren  1861 
— 1863  uppgick  tillverkningen  till  339 
centner),  är  anlagdt  år  1726  ä  Norra 
Arebergs  egor;  smidesstämpeln  är  (AH). 
Laudtegendomen  utgöres  af  2  skatte 

Åreberg  (tax.  till  40,000  rdr),  fr.-säterierna 
Ingelsbg  och  Fökan,  h vartdera  af  1  mtl, 

samt  'ål\  skatte,  iVg  frälse,  alltsammans 
taxeradt  till  193,400  rdr  rmt;  af  verk 

finuai  dessutom    Årebergs  sikt-  och  såg- 
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qvarii,  oljeslageri  (tillverkniii;;  c:a  2,000 

kannor  liiiolja)och  hräuner\,Ingelsbi/  mjöl- 

qvani,  Pökane  såg,  och  Herr  Lasses  mjöl- 
qvarii;  en  mosse  i  Ransber^^s  socken  hör 
äfven  hit;  skogens  vidd  iippjfjifs  1818 
af  Djurber(<  till  4  a  5,000  tid;  Årebergs 

manbyggnad  är  ganska  ansenlig,  äfveii- 
80m  tillhörande  trädgård.  Vidare  hän- 

visas till  art.  Häggatorp  i  Kyrkrfalla 
socken.  På  Arebergs  bruk  löddes  den 

27  Nov.  1790  sedermera  gen.-adjutanteii, 
landshöfdingen  i  Ijinköpings  län,  Carl 
Otto  Palmstjerna,  som  deltagit  i  1813 

och  1814  års  fälttåg  i  Tyskland,  Neder- 
länderna och  Norge;  han  är  ̂ cdaii  1829  le- 

damot af  krigsvetenskaps-akademien  samt 
för  öfrigt  af  det  nordiska  OIdskrifts-Selskab 
i  Köpenhamn  m.  ti  Bland  arbeten  af 

honom  utgifna,  må  nämnas:  »Om  stats- 
hnshållningsläranu,  »Om  beskattningens 

tillstånd  i  Sverige    1 834«. 
Äreda,  Norra  och  >Södra,  byar  nti 

Kronobergs  län,  uppkallade  efter  eld- 
guden Are;  den  förra  om  1  mtl  skatte, 

'/•>  frälse,  med  85  inbyggare,  qvarn  och 
såg  i  f.  d.  Eke  af  Dädesjö  socken  och 

Norrvidinge  härad,  förlades  1860  i  ad- 

ministrativt hänseende  till  Gårdsby  soc- 
ken af  Norrvidinge  härad,  men  ansökan 

om  deras  förläggande  dit  äfven  i  eckle- 
siastikt hänseende  liar  blifvit  afslaiien; 

frälse-hemraauet  har  Måns  Lind  gifvit 
till  Wexiö  gymnasium.  Den  sednare  byn 
belägen  i  Hemraesjö  socken  af  Konga 

härad,  om  2^'/^  skatte,  ̂ ^  krono,  med 
140  inbyggare,  i  3  brukningsdelar,  hvnraf 

en  å  2"*/s  mil,  eges  af  hofjunkare  Ber- 
gensträle;  har  gästgifvaregård  och  dili- 

gensstation å  linien  Kalmar — Wexiö,  med 

myckel  högt  läge  —  Areda  backar  äro 

vidt  bekanta;  —  skjutsar  till  Risiiige  i 

söder  1'/,  mil,  Weociö  i  sydvest  l'^/^  d:o, 
Åshult  i  nordost  1  'o  d:o,  Lenhofda  i 
öster  2   mil. 

Areskutan.  Ansenligt  tjellberg  i  vesira 

delen  af  Jämtland.  Are  och  Kalis  sock- 

nar, 6'  .j  mil  från  Frösön,  3  mil  frän 

näririasle  punkt  å  riksgränsen,  vid  63" 

24'  latitud.  De  fJesfa  förf.  uppgifva  Are- 
skutan såsom  enstaka,  t.  o.  ra.  afsöndrailt 

från  det  vestliga,  l.'igre,  nien  vidsträck- 
tare Mullfjellet,  som  dock  med  den  högre, 

ansenligare  östliga  Åreskutan  utgör  en 

enda  massa  af  en  och  samma  fjellrygg, 
med  ett   gemensamt    namn    kallad   Åre- 

shilfjdlet,  och  synbarligen  sammanhän- 
gande med  norska  gränsbergen.  Detta  Are- 

skuttjel!  intager  rummet  mellan  Kallsjön 

pil  östra  och  Aresjön  pä  vesira  sidan, 
livilka  vattendrag  bestämma  fjellets  vidd  ; 

sydöstra  hälften  af  Östra  Kallsjön  utgör 

dess  gräns  emot  öster,  Are-elfven  mot 

vester,  Aresjön  mot  söder;  dess  sträck- 
ning åt  sydost  upphör  omkring  Gustafs 

grufvor,  der  Ijellet  öfvergår  i  en  landt- 

höjd,  som  sträcker  sig  nedåi  Unders- 
åkers socken;  mot  nordvesi  sänker  det 

sig  till  skogsberg,  hvijka  skilja  det  från 
Flandertjellen,  och  mot  norr  samt  n.  v. 

stänga  Kidlsjöarn  . 
Mellan  Kallsjön  och  Husa  hytta  på 

fjellets  norra  fot  och  Are  kyrka  på  dess 

s.  s.  ö.,  är  bredden  knappt  ',  mil; 
från  HmsS  hytta  till  Gustafs  grufvor  i 

s.  o.  är  tjellet  högst  IV4  niil;  från  samma 
ställe  till  Dufveds  tull  i  vester  är  dess 

liredd  1  mil,  alltså  arealinnehållet  af  den 

laiidtsträcka,  som  fjellet  intager,  1  qva- 
dratmil.  Utom  Areskutfjellels  bägge  huf- 
vuddelar,  Areskutan  och  Mullfjellet,  äro 

de  öfriga  delarne,  hvilka  synas  skiljda. 
men  dock  stå  i  nära  sammanhang  med 
de  förenämiida,  Brimvalen  i  Ulldalen, 

som  skiljer  Areskutan  från  Flanderfjellen 

och  liiiger  omkring  600  alnar  öfver  Are- 

sjön, Gråvalen  under  Skutans  spets  mel- 
lan Are-  och  Kallsjön,  och  Humlarne, 

tvånne  Ijtllknölar,  som  utgöra  Areskutant; 

sydliga  ända.  De  öfriga,  mindre  raärkligii 
delar  af  ArcskutfJLdlet  äro  Husåberget  och 

några  andra  mindre,  ej  namngifna  skogs- 
berg,  hvilka  omgifva  dess  rötter. 

Ifrån  fjellets  särskilda  delar  nedfaller 
uti  de  stora  vattnen  Kalls  och  Åre  sjöar 

en  mängd  mindre  elfvar  eller  åar.  hvilka 
alla  hafva  en  källa  uti  de  snömassor, 

som  året  om  uppfylla  fjellets  högre  och 

för  solens  strålar  mindre  tillgängliga  för- 

djupningar, eller  hvi]a  mot  dess  lodräta 
väggar.  De  märkligaste  bland  dem,  som 
utfalla  i  Kalls  vattendrag,  äro  Husan  pä 

Areskutans  östra  sida  och  Storån  i  ber- 

gets sydöstra  del.  Bland  de  vattendrag, 

som  falla  i  Are,  märkas  Fröån,  upp- 

kommande i  bergets  s  s.  ö.  del,  och  Mör- 

viksän.  Bland  de  fnånga  små  vatten- 
drag, som  upprinna  i  Mullfjellet,  må 

anmärkas  Leran,  som  nära  vid  Dufveds 

gränstull  kastar  sig  ned  i  Are  elf.  De 
märkvärdisraste    bebodda    ställen    i  detta 
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fjells  jjrannskap  äro:  Husa  kopparverk 

och  Päi'ike>is  by  vid  Storåns  utfall  i 
Kallsjön,  de  enda  å  fjellets  norra  och 
östra  sidor,  hvilka  äro  mindre  gynnade 
af  naturen,  da  deremot  på  fjellryggens 
södra  sida  finnes  ett  stort  antal  byar. 
Fjellets  högre  temperatur  gynnar  dess 
växtlighet  och  bekläder  dess  lägre  sidor 
och  dess  elfdalar  med  den  ymnigaste 
gräsväxt;  i  de  flesta  af  dess  lägre  dalar 
äro  fäbodar  anlagda.  Största  kölden 
under  aren  1808 — 1813  var  icke  öfver 

3'3^  och  största  värmen  ej  öfver  35**. 
Fjellets  allmänna  bergart  och  basen 

för  de  öfriga  stenarter,  som  deri  äro 

spridda,  är  qvartz  och  glimmer  i  mång- 
faldiga förändringar.  1  den  ljusare  häl- 
learten mot  bergets  fot  visa  sig  på  många 

ställen  gnistor  af  kopparkis,  hvilken  sy- 
nes vara  rätt  allmän.  Smärre  och  större 

bitar  af  kalksten  samt  skiffer  förekomma 

ända  upp  till  toppen,  der  den  kalkhaltiga 
tö)  vittriugsjorden  dock  ej  kunnat  motstå 
nederbördens  sköljande  verkan  Fjellets 
inre  beståndsdelar  röja  sig  i  de  pä  dess 
sidor  upptagna  grufvorna,  bland  hvilka 

Rjf-lkes  och  Gustafs  företrädesvis  bear- 
betas för  kopparmalmsuppfordring.  Jord- 

diierna  omvexla  efter  olika  regioner  på 

tjellets  sidor.  Den  pä  fjellets  rötter  all- 
ni:  nna  jordarten  är  en  rödaktig  mylla, 
1  trakten  kallad  rödmjäla;  den  utgör 

vanligen  åkerjorden  och  formerar  elfvar- 
nes  bräddar.  Mjälan  öfvergår  pä  de 
skogväxta  höjderna  till  en  fin  svartbrun 

mojord,  hvilken  utgör  mjälans  hufvud- 
beståndsdel  i  förening  med  de  af  vattnet 
nedförda  bergartspartiklarne.  Ofvanföre 

denna  skogvuxna  region  vidtaga  de  egent- 
liga tjellregionerna,  der  jordmånen  består 

af  den  söndervittrade  bergarten,  blandad 

med  en  af  förraultnade  fjellväxter  upp- 
kommen svartmylla.  Detta  fjells  vegeta- 

tion är  på  grund  af  dess  lägre  temperatur 
och  öfriga  egenskaper  till  rikedora  utmärkt 
framför  den  stora  fjellryggen.  Dess  läge 

längre  ned  uti  slättlandet  tillåter  den  syd- 
lända  florans  barn  att  våga  sig  närmare  dess 
fot  och  på  dess  sidor  blanda  sig  förtroligt 
m<:d  sina,  inom  eu  inskränktare  krets 

slutna  fjellsyskon.  Fjellet  är,  kort  sagdt, 
likasom  en  skiljegräns,  hvilken  söderns 
växter  ej  förmå  öfverstiga,  och  der  de 
nflösas  af  fjellregionernas  produkter. 

Den    egentliga    Åreskutan,    på  orten 

oftast  benämnd  Skutan,  utgör  förnämsta 
delen  af  Areskutfjellet  och  höjer  sina 
sidor  majestätiskt  mot  skyarne,  såsom 
det  öfriga  fjellets  moder  och  herrska- 
rinna.  Hennes  utseende  från  längre  håll 
är  högst  pittoreskt,  och  vårtiden,  dä 
sidornas  snö  sticker  af  mot  det  nygröu- 
skande  slättlandet,  gör  hennes  anblick 
det  lifligaste  intryck.  Hennes  sträckning 

är  mellan  nord  och  syd,  och  utgör  hen- 
nes längd  något  öfver  7,000  alnar,  hvil- 
ken dock,  om  Huralarne,  hennes  lägre 

afsättningar  mot  söder,  inberäknas,  ökas 
med  ett  par  tusen.  Hennes  bredd  svarar 

ej  mot  längden  och  uppnår  ej  '/^  deraf, 
om  icke  vid  hennes  södra  ända,  der 
Blåsten  eller  Predikoklippan,  en  från 
henne  afskild  klippa,  på  ena  sidan  och 
några  framstickande  fjellknölar  pä  den 
andra  eller  vestliga,  göra  henne  mycket 
vidlyftigare.  På  ett  par  mils  afstånd 
närmare  visar  sig  hennes  bildning  tydligt, 
och  hon  upphör  att  »ynas  under  den 
koniska  form,  med  hvilken  hon  från 
Frösön  presenterar  sig.  Man  urskiljer 
då  henues  trenne  utmärktare  toppar, 
hvilka  skiljas  af  sänkningar  i  bergmassau 
och  stiga  till  olika  höjd.  Den  sydligaste 
af  dessa  har  största  höjden  och  kallas  i 
allmänhet  Stora  Skuttoppeu,  men  uppnår 

ej  den  höjd,  som  vid  denna  latitud-grad 
erfordras  för  den  beständiga  snögränsen, 

likväl  qvarligga  der  siiöflockar  hela  som- 
maren öfver.  Höjden,  utmärkande  sig 

framför  andra  Jämtlands  tjällar,  ehuru  den 
öfverträffas  af  flera  bland  dem,  anses  ej 
öfverstiga  3,400  fot  öfver  basen  och 
5,100  fot  öfver^hafvet  (4,920  uppgifves 
i  allmänhet).  Areskutans  öfriga  toppar 
äro  ej  så  höga,  den  mellersta  omkring  90 
och  den  nordliga  omkring  200  fot  lägre. 
Areskutan  indelas  af  Ilartman  i4  märk- 

ligare delar,  skiljda  genom  dalar,  hvilka 
utgöra  källor  till  lika  många  små  åar. 

Utsigten  från  Areskutans  höga  topp, 

der  af  lefvande  varelser  man  endast  på- 
träffar en  och  annan  hare  eller  en  snö- 

ripa, torde  vara  bland  de  vidsträcktaste 
och  mcbl  omvexlande  svenska  fjellvyer, 
emedan  få  eller  kanske  ingen  så  pä  en 
gång  förenar  utsigten  ;if  ett  bebodt  land 
med  det  ovanliga  i  de  vildaste  fjellmassor. 
At  nordvest  höjer  sig  den  af  beständig 
snö  skinande  Anjeskutan,  hvilken  i  vidd 
och   höjd  synes  täfla    med    Areskutan;   i 
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vester  och  sydvest  stänges  utsigten  af 

de  höga  Handölsfjellen,  alltifrån  Ciluck- 
(jellet  ända  till  det  spetsiga  Sylljellet;  i 
söder  visar  RenfjeUet  sina  svarta  toppar. 
Endast  den  östra  och  sydöstra  delen  af 
landet  visar  sig  under  ett  mera  leende 

utseende;  at  detta  hall  begränsar  Stor- 
sjön horizonten  och  visar,  isynnerhet  för 

det  beväpnade  ögat,  sina  bebodda  stränder. 
Pä  alla  håll  ser  man  den  mörka  planen 

under  sina  fötter  genomskuren  af  de  tal- 
rika vattnen;  ser  de  större  elfvarne,  i 

synnerhet  Are  elf.  frän  den  atiägsiia  stora 
fjellryggen  undergå  förändringen  än  till 
sjö,  än  till  en  brusande  elf,  ända  till  dess 
utfall  i  Lithen.  De  smärre  höjderna,  livilka 

dock  i  ett  jemnare  land  skulle  anses  be- 
tydliga, synas  här  sammanflyta  med  slätt- 

landet och  kunna  frän  Areskutans  topp 
endast  åtskiljas  genom  en  mörkare  färg. 

Vegetationen  är  rik.  Solen  påstås  vid  mid- 
sommaren synas  här  hela  natten,  utom  en 

qvarts  timma,  då  den  bortgömmes  af  en 
fjellklint.  På  toppen  tinnes  upprest  en  hög 
stenstapel,  deri  resande  ristat  sina  namn. 

Vägen  till  Areskutan  från  Östersund 
lades  öfver  gästgifvaregärdarne  Heste, 

\^H  mil  (l'/o),  Smedsåsen,  Ig  (iV'.,), 
Kjösta,  iVg  (2),  Eggen,  \^j^  (2),  Romo, 
2'/4,  och  Hamre,  2'^  mil,  hvarifrån 
man  vid  Mosviken,  Lund  eller  Lien  viker 
af  från  stora  vägen.  Till  slut  må  äfven 
nämnas,  att  Areskutan  göres  af  professor 
01.  Rudbeck  i  hans  Atlantica  till  berget 
Ararat,   der  Noachs  ark  stadnat. 

Areved,  by  i  Forsheda  socken  af 

VVestbo  härad  i  Jönköpings  län.  af  2^'f, 
mtl  frälse  på  5  n:r,  hvaraf  JW  5,  V  .^  mtl, 
med  gästgifveri  sedan  1669;  skjutsar  till 
Wernamo  i  nordost  iVo  mil,  till  Ingelsta 
i  .söder  2V,j  mil  och  till  Forsheda  i 

nordvest  ̂ \  mil. 
Ärhammar,  ett  mtl  frälse-säteri  och 

ett  mtl  frälse,  med  tegelbruk,  uti  Ny- 
kyrka socken  af  Jönåkers  härad  och 

Nyköpings  län,  2  mil  från  staden  Ny- 
köping, är  belägen  på  en  halfö  i  sjön 

Långhalsen,  se  under  art.  Nykyrka  soc- 
ken. —  Äldre  egare  hafva  varit  af  släg- 

terna  Stengafvel,  Gyllenstäl  och  Lager- 
crantz på  1600-talet,  derefter  G.  Vallrave, 

kyrkoherden  Vultejus,  dennes  son,  pre- 
sidenten Vult  von  Steijern.  Ärhammar, 

ett  gammalt  frälse-säteri,  är  indelt  till 
extra  soldalroten  JH  338  för  P/o  mtl. 

^Ärhult,  gästgifvaregård  i  Kalmar  län; 
skjutsar  till  Oscarshamn  i  öster  ̂ "^^  mil, 
till   Påskallevik  i  s.   o.   2   mil. 

Arhult,  ett  och  Vm  mantal  frälse  i 
Aguiinaruls  socken,  Sunnerl)0  härad  och 

Kroiiol)ergs  län;  skänktes  på  1400-talet 
till  Wadstena  kloster  af  riddaren  Knut 
Grundes  enka,  fru  Brita  Hansdotter,  men 

det  återtogs  år   l.OOO. 
Argiengö  (i  jordeboken),  Årjeng,  by 

uti  Sillbodals  sorken  af  Nordmarks  härad 

och  farlstads  län,  af  1  mtl  skatte  i  28  hem- 
mansbruk, med  2  cjvarnar  och  1  såg;  här 

är  station  för  en  af  länets  4  provincial- 
läkare. 

Arke,  Årcke  (eller  Orcke),  fr.-säteri  om 
1  mtl  i  Gryts  socken  och  Hagunda  härad  af 

1 'ppsala  län,  vid  Säfvaån,  med  en  egovidd 
af  1.512  qv.-ref;  se  vidare  art.  Orcke. 

Arnäs,  gods  i  VVestergötland,  är  re- 
dan beskrifvet  under  dess  äldsta  namn 

Aranäs;  nuvarande  namnet  härledes  i 

Rhyzelii  »Sviogothia  nuinita»  (sid.  10) 
af  åra  (renius)  och  näs  (istmus),  emedan 

närboende  fiskare  eller  sjöfarande  i  äld- 
sta tider  brukade  der  förvara  sina  åror. 

Härvarande  hamn  är  S'/.^  fot  djup. 
Utom  under  Aranäs  uppgifna  egare  har 
godset  tillhört  Moritz  Sture,  som  gaf 
det  år  1581  jemte  Ärhults  qvarn  med 
Ekesjö  i  Wallsjö  socken  i  morgongåfva 
till  Anna  Sture,  och  riksraarsken  De  la 

Gardies  enkegrefvinna  Ebba  Brahe,  så- 
som det  synes  af  ett  hennes  bref  till 

sonen,  intaget  i  Handl.  rör.  Skandinav, 

hist.  (15:de  del.,  sid.  110).  Äfven  för- 
tjenar  omnämnas,  att  kommersrådet  Saii- 
tesson  vidtagit  här,  till  betryggande  af 
bruksarbetarnes  ålderdom  eller  till  under- 

stöd åt  deras  enkor  och  barn,  den  goda 
författningen  (troligen  den  första,  som 
någon  svensk  bruksegare  grundat),  att 
af  arbetarnes  årliga  lön  alltid  en  viss  del 
afsättes  och  inuestår  hos  bruksegaren  att 

förräntas,  och  hvarför  inteckning  i  egen- 
domen är  lemnad.  Till  denna  besparings- 

fond förenades  ock  en  donation  af  1,000 
rdr  bko,  af  hvars  ränta  1  å  2  af  arbetarnes 
barn,  med  håg  och  fallenhet  för  studier, 
åtnjuta  ett  stipendium  af  30  till  50  rdr 
hvardera,  så  länge  de  fortsätta  studierna 

vid  någon  allmän  skola.  —  Ärnäs  gods 
var   1865  taxeradt  till  216,900  rdr. 

Arnäs,  by  uti  As  socken  af  Halm- 
stads län,  med  hamn  uti  Klosterfjorden. 
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Ärred,  by  \iti  Fiflflereds  socken  af 
Redväijs  härad  och  Elfsl)oro:s  län,  be- 

lägen ej  långt  frän  Atrans  utlopp  ur 

T.önnern,  om  1*8  lutl  skatte,  -^ „  uitl 
sergeants-boställe  och  ̂ '^  ratl  frälse  (äf- 
ven  kalladt  Ströuisdal),  14  hemniansbruk, 
naed  180  inbyggare,  2  qvarnar.  1  såg 

samt  Akersdals  garfveri:  har  märkvär- 
dighet af  en  bautasten  pä  eu  af  naturen 

bildad  kulle,  af  nära  .3  alnars  längfd,  be- 
nämnd »Käriiiijsteiten»,  hvarom  tu  sägen 

i  orten  förtäljer,  att  i  pesttid  en  käring 
blifvit  i  kullen  lefvaude  begrafveii,  h var- 

efter stenen  blifvit  upprest;  troligare  är 

dock  att  stenen  ej  står  i  nägot  samman- 
hang dermed,  utan  är  ett  minne  af  någon 

som  mandom  öfvat.  —  På  ungefär  30 
alnars  afstånd  från  bautastenen  stå  2:ne 
mindre  stenar,  af  fornforskaren  antagna 
som  vårdhållare  till  denne,  men  af  andra 

mindre  genomträngda  af  pietet  för  gamla 
fornminnen,  som  vårdhållare  för  den  der 
bredvid   uppförda  gärdesgården. 

Arset,  by  i  Fröderyds  socken  af  We- 
stra  härad  och  Jönköpings  län,  mellan 
städerna  Ekesjö  och  Wexiö.  omkring  5 

mil  från  hvardera;  2  ratl  skatte,  '  , 
frälse  pä  4  n:r  och  11  hemraansbruk, 

l«iO  inbyggare,  med  Fredriksbergs  kop- 
pargrufva,  4  kalkugnar,  garfveri,  post- 

station och  gästgifvaregård ;  skjutsar  till 

Broby  i  norr  ̂ ,g  mil,  Slagetorp  i  vester 
l^g  mil  till  Stockaryds  jernvässstation 

1%   mil. 
Ärsta,  ett  mtl  skatta  uti  \^  aksala 

socken  och  härad  af  Uppsala  län ;  hade 
1865  två  egare,  deraf  riksdagsmannen 

och  bankofuUm.-iktigen  Jan  Pehrsson  egde 

'  ,  mtl  med  tegelbruk  jemte^  -^  g  skatte 
Ångelsta.  Till  Arsta  eller  Arstaberg  i 

Waksala  skref  sig  assessorn  i  Svea  hof- 
rätt,  d:r  Carl  Rosinger,  adlad  Rosen- 
stjelke,  död  år  1691,  slutande  sin  ad- 

liga ^ätt. 
Arsta,  ett  fr.-säteri  af  2  ratl  i  Skyllinge 

socken  af  Oppunda  härad  och  Nyköpings 
län,  vackert  beläget  vid  en  mindre  insjöoch 
ej  långt  från  den  betydliga  sjön  Weckeln. 

1^4  mil  från  Malraköping.  Första  kända 
egare  härtill  är  öfverste-löjtn.  Erik  Horn 
af  Kanckas,  med  hvars  enka  det  kom 

genom  gifte  till  öfverste-löjtn.  Erik  Stål- 
arm,  dödad  iJuder  Ty-ka  30-åriga  kriget; 
fgdes  af  sonen,  presidenten  i  Göta  hof- 
rätt.    grefve    Axel     Stålarra,    död    1702; 

öfvergick  pä  1740-talet  genom  gifte  till 
slägteii  Fleming,  20  år  sednare  till  Ha- 
miltou.  egdes  sednare  af  frih.  G.  Bennet, 
dennes  enka  1825,  år  1850  och  1864 

af  fabriksidkaren  C.  G.  Norbergs  arfvin- 
gar.  Sistnämnda  år  utgjorde  Arsta  med 
Vo  mtl  underlydande,  ett  tegelbruk  ra.  m., 
ett  gods,  taxeradt  till  8o!oOO  rdr  rmt. 
Säteriet  utgör  hela  extra  roten  M  82 
för  2  mtl,  enligt  kongl.  resolution  af  d. 
24  Jan.  1840.  —  Sedan  1861  tinnes  å 
godset  enskildt  mejeri  inrättadt  medelst 
läntefritt  lån  på  r,00(»  rdr  från  Hushåll- 
nings-Sällskapet. 

Arsta  (i  jordebokeu),  Årstad,  Orre- 
stad, ett  skattehemman  i  Flens  socken 

af  Willättinge  härad  och  Nyköpings  län, 

beläget  nära  intill  kyrkan  och  jernvägs- 

stationeu,  I '  .^  mil  från  Malmköping. 
Gården  köptes  år  1641  af  rikskansleren 
Axel  Oxenstjerna,  men  öfvergick  derefter 
till  slägten  Fleming,  Ar  1863  egdes 
densamma  af  J.  Erikssons  arfvingar;  är 
åsätt  en  ordinarie  ränta  af  12  rdr  33 
sk.  5  rst.  kronovärdi. 

Arsta,  tre  mtl  frälse-säteri  i  Oster- 
Hanninge  socken,  Sotholms  härad  och 
Stockholms  län,  med  vackert  läge  vid 
en  af  de  djupast  inskärande  vikarne  i 

den  mest  söndersplittrade  delen  af  skär- 
gården söder  om  Stockholm,  hvartill 

räknas  3  mil,  och  'Vg  noil  till  socken- 
kyrkan. Vägen  till  Arsta  hufvudgård  går 

geuom  en  i  små  kullar  och  dälder  bru- 
ten, föga  naturskön  trakt,  hvilken  lika- 
som hela  denna  del  af  skärgården  säges 

bära  tydliga  spår  af  att  en  gång  hafva 

varit  skådeplatsen  för  någon  väldig  natur- 
revolution. Först  då  man  från  Öster- 

Hanninge  gamla  kyrka  närmar  sig  Arsta 
antager  landskapet  en  större  karakter,  i 

det  de  brutna  kullarna  öfvergå  till  sam- 
manhängande skogshöjder,  och  vidga  sig 

likasom  för  att  ge  rum  för  och  omsluta 
ett  ofantligt  sädesfält,  som  sträcker  sig 
ända  fram  till  de  spridda  trädgrupper, 
hvilka  beskugga  den  vestra  fasaden  af 
Arsta  slottslika  manbyggnad.  Vägen  går 
vidare  framåt  öfver  sädesfälten,  förbi  den 
norra  galveln,  svänger  derefter  upp  på 

gården  och  stannar  framför  den  östra 
fasadens  tornprydda  utsprång.  Gården, 
som  för  några  år  sedan  var  skuggad  af 
tjn  hög  allé  af  åldriga  lindar,  är  nu  en 

fri  plats  mellan  tvenue  flyglar  och  öpp- 
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nar  8ig  österut  mot  en  egendomlig  och 
vacker  utsigt  öfver  cu  stor  trädgård, 
kantad  af  höga,  i  hvalf  sammanvuxna 
alléer,  bortom  hvilka  sagta  reser  sig  en 
med  mörk  barrskog  bevuxen  höjd,  som 
synes  likasom  med  värnande  armar  vilja 
omi-luta  och  skydda  det  gamla  herresätet. 
Pä  motsatta  sidan  sänker  sig  höjden,  här 
klädd  med  löfskog,  brantare  ned  mot  en 
smal  vik  af  Öslersjön,  hvars  andra  strand 
bildas  af  den  stora  Gålön,  der  prins 

Carls  räddningsanstalt  befinner  sig.  Be- 
skuggad af  löfskog,  går  en  vacker  väg 

längs  med  stranden  af  sjön,  utgörande 
en  fortsättning  af  den  s.  k.  Engelska 

parken,  hvilken,  genomslingrad  af  en  vac- 
ker å,  som  utfaller  i  den  nedanför  lig- 

gande viken,  och  prydd  af  rika  blom- 
stergrupper, sträcker  sig  utmed  östra  sidan 

af  byggnaden  och  gärden.  —  Det  gamla 
herresätet  namnes  redan  i  urkunder  från 
13-  och  1400-talen  såsom  tillhörande 
än  en,  än  en  annan  af  kon.  Albrechts 

tyska  riddare,  såldes  1467  till  Tott,  ärf- 
des  af  amiralen,  sedermera  ståthållaren  i 

Stockholms  stad,  Hans  Olausson  Bjelkeu- 
stjerna,  gift  med  Karin  Tott  i  hennes 
andra  gifte,  gick  i  arf  från  far  till  son, 
hvaraf  3  voro  amiraler,  i  4  led,  tills  den 

siste  af  ätten,  öfverste-löjtn.  Axel  B.,  om- 
kom 1676  i  slaget  vid  Öland;  uppgifves 

af  Tham  hafva  tillhört  i  slutet  på  1600- 
talet  en  Kurck,  Soop  och  Fleming.  Till 
sistn.  slägt  synes  dock  godset  kommit  med 
Axel  Bjelkenstjernas  dotter  Charlotta,  som 
blef  1691  gift  med  kammarrådet  frih.  Joh. 
Casimir  Fleming  af  Liebelitz,med  hvilkens 

dotter  det  kom  till  gen.-major  Göran  Fle- 
ming, död  1754;  såldes  från  denna  slägt 

1805  till  brukspatron  Bremer  och  har  till- 
hört dennes  arfv.  intill  närv.  tid,  men  likväl 

endast  en  del  af  det  fordna  stora  godset;  ty 
redan  1854  delades  Arsta,  då  bestående  af 
28  mtl,  i  3  lotter,  deraf  en  har  tillhört 

grossh.  Hierta,  en  benämndes  Hesslingby 

(se  den  art.),  den  tredje  på  Gålön  samman- 
bragtes  af  ängs-  och  odlingsmarker  från 
många  olika  hemman,  sammanbrukade  till 

'  .^  mtl  Stegsholm,  hvarefter  den  erhållit 
namn.  —  Arsta,  3  mtl  säteri,  med  under- 

lydande 2^T  mantal  samt  frälseräntorna, 
egdes  1865  af  A.  Saxenberg;  taxerings- 

värdet var  205,900  rdr  rmt.  Bland  vid 

gården  på  sednare  tiden  verkställda  för- 
bättringar nämnas  skottska  tegbruknings- 
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sättets  införande  här  1855,  omläggning 
af  30  tid  till  tegellagda  fält  med  täckta 

diken  i  de  gamlas  ställe,  hvarvid  tegel- 
rör begagnades  till  fyllningsraaterial,  nya 

åbyggnader  uppförda  1856,  en  väg  an- 
lagd till  gården  från  fasta  landet  med 

stenbro  öfver  Gålöstrasnyidet,  tegelbruk 

uppfördt,  med  afseende  att  tillverka  te- 
gelrör med  stenkol  och  cokes  såsom  bränn- 

material; flera  trädgårdsanläggningar  äro 

ock  gjorda. 
Vid  Arsta  äro  fästa  åtskilliga  histori- 
ska traditioner.  Konung  Gustaf  11  Adolfs 

krönikeskrifvare  förmäla,  att,  dä  svenska 
härsmakteu,  under  konungens  eget  befäl 
sommaren  1621  skulle  öfverföras  till 

Kiga,  mönstrades  trupperna  på  Årsta 
äng  i  närvaro  af  Axel  Oxenstjerna,  som 
uppläste  och  lät  dem  besvärja  de  nya 
krigsartiklarna.  En  rödmålad,  skröplig 

träbyggnad,  med  vidunderligt  hög  takres- 
ning, som  utgör  den  ena  flygeln,  visas 

än  af  folket  såsom  Gustaf  Adolfs  sista 

bostad  på  svensk  botten,  innan  han  vid 
den  närbelägna  Elfsnabben  steg  ombord 
för  att  afgä  med  hären  till  Tyskland. 
Folktraditionen  förmäler,  huru  en  rik  och 

mäktig  fru  till  Arsta,  grefvinnan  Bjel- 
kenstjerna,  d^  hennes  herre  och  man 
drog  ut  i  krig  och  blef  borta  i  många 
år,  fann  för  godt  att  använda  godsets 

sparmedel  och  arbetskrafter  till  att  upp- 
föra den  stora,  slottslika  byggnaden,  som 

ännu  utgör  gärdens  största  prydnad.  Dä 
mannen  sent  omsider  återkom  till  fäder- 

neslandet och  redan  pä  afstånd  fick  un- 
derrättelse om  sin  husfrus  egenmäktiga 

tilltag,  skall  han  skrifvit  till  henne  ett 
bannebref,  hotande  med  svåra  hemsö- 
kelser  af  sin  vrede,  detta  så  mycket 
mera,  som  han  sport,  att  det  kostsamma 
slottet  blifvit  uppfördt  på  en  plats,  der 
han,  sjömannen,  icke  kunde  se  ens  en 
skymt  af  hafvets  bölja,  hvilket  bevisade, 
att  frun  vid  sitt  förehafvande  åtminstone 

icke  haft  sin  herres  välbehag  till  mål. 
Nu  äro  berättelserna  något  olika;  enligt 
någras  skall  amiralen  vid  hemkomsten 
bestraffat  sin  fru  med  en  duktig  örfil, 

som  än  genljuder  minattstiden  i  den 
stora  trappan;  enligt  andras,  skall  han 
stupat  i  ett  handgeraäng  med  dem  frun 
utskickat  för  att  underhandla  om  fred. 
Historiskt  bekant  är  det  dock,  att  amiral 

Claes    Bjelkenstjerna     blef    1659    under 
73 



574 Irsta. Arsta. 

sjöslaget  i  Balt  skjuten  i  venstra  höften, 
hvarefter  han  sedan  ständigt  måste  be- 

gagna krycka,  och,  efter  A.  A.  Afzelius, 
lefde  efter  krigets  slut  på  sin  gård  An- 

stå (Arsta),  der  han  ock  dog  den  30 
Juli  1662  af  förutnämnda  sår,  och  hvarest 
finnes  ett  minnesmärke  efter  honom  uti 

hans  friherrliga  sköldemärke,  hvilket  är 
uthugget  öfver  Arsta  vackra  byggnad. 

Utom  dylika  historiska  traditioner  be- 
rättar Arstafolket  äfven  en  mängd  spök- 

historier och  andra  hemlighetsfulla  till- 
dragelser, som  varit  oskiljaktiga  från 

våra  gamla  herresäten.  —  Märkligast  är 
dock  Årsta  blifvet  af  skriftslällarinnan  Fre- 

drika Bremer,  som  der  dog  d.  31  Dec.  1865. 
Vi  tillåta  oss  här  inbjuda  läsaren  på  ett 
besök  i  skaldinnans  fordua  bostad.  Från 

gården  inträder  man  genom  den  stora 
porten,  iifver  hvilken  Bjelkenstjernska 
vapenskölden  är  inristad,  i  en  ståtlig 
förstuga:  derifiån  åter  leda  dubbla 
trappuppgångar  upp  till  öfra  våningen, 
hvilken  ännu  till  en  del  befinner  sig  i 

samma  skick  som  i  de  Bremerska  egar- 
oes  tid,  försedd  med  en  dyrbar,  men 
gammaldags  möblering,  enligt  smaken 
från  slutet  af  förra  seklet.  Här  valde 

Fredrika  Bremer  till  sitt  hvardagsrum 
en  stor,  ljus,  luftig  hönisalong,  9  alnar 
hög,  med  trenne  fönster  åt  öster,  der 
utsigt  Öfver  i;ård  och  trädgård  utbreda 
sig,  samt  treune  åt  söder,  der  park  och 
gärden,  gårdar  och  skogsbackar  bilda  en 

ljus  och  vänlig  tafla.  Det  vackra  rum- 
met var  på  det  behagligaste  sätt  anord- 

nadt,  och  man  sade  på  Arsta,  att,  om 
man  ville  bli  rätt  glad,  skulle  man  bara 

gå  upp  till  »m:ll  Fredrikas,  såsom  hon 
här  ännu  af  gammal  vana  sedan  förra 
tider  kallades.  I  midteu  af  rummet  stod 

ett  stort  bord,  uppfyldt  af  planschverk, 
album,  m.  m.  och  vanligen  prydt  med 

åtskilliga  blorasterglas,  fyllda  med  skogs- 
plautor  och  ängsblorasler.  Omkring  bor- 

det slöt  sig  en  inbjudamh;  krets  af  em- 
mor  och  antika  hvilstolar,  den  stora, 

gula  damastfåtöljen  icke  'ill  för.^lömman- 
des,  i  hvars  vidt  utlnodda  famn  och 
djupa  sköt  man  ofi.a  sett  värdinnans  lilla 
spensliga  gestalt  hälft  ('Msvinna  under  de 
angenäma  thésoiréerna  i  hennes  Stock- 
holmshera.  På  de  stora  hvita  marmor- 

borden mellan  föiisterna  \oro  anordnade 

talrika  samlingar  af  kuriosa,    konst-  och 

naturalster  och  andra  minnen  af  hennes 

resor.  Innanför  salongen  låg  en  mindre 
sängkammare,  öfver  den  ett  hörnrum, 

der  skrifbordet  hade  sin  plats  vid  ven- 
stra fönstret,  med  utsigt  åt  den  odlade 

slätten,  öfver  hvars  dunkla  skogsram  kyr- 
kan längst  bort  höjde  sin  fina  spira  mot 

himlen.  I  samma  våning,  men  på  andra 
sidan  tamburen,  låg  den  för  hela  famil- 

jen gemensamma  matsalen  med  sina  4 
fönster,  sin  stora  spisel  och  sitt  ofantliga 
bord.  En  boské  i  trädgården  bär  ännu 
sedan  gamla  tider  Fredrika  Bremersnamn, 
och  skall  hon  der  tillbragt  större  delen 
af  sommaren  efter  återkomsten  från  Ame- 

rika under  omvexlande  arbete  på  sina 
reseminnen  och  vandringar  i  de  gamla, 
kära  alléerna. o 

Arsta,  två  mantal,  tillsaramans  med 
Berg  eller  Zachrisberg  eller  Brundby,  3 
mtl,  allt  frälse-säteri  under  samma  namn, 
och  ITa/Za,  V  .^  mtl  frälse,  utgöra  med 
åtskilliga  dertill  hörande  lägenheter  en 
egendom,  som  bildar  södra  stranden  af 

Arstaviken  och  tillhör  Brännkyrka  soc- 
ken, Svartlösa  härad  af  Stockholms  län. 

Denna  egendom  anses  fordom  hafva  till- 
hört Birger  Jarl,  och  sträckte  sig  då 

dess  egor  ända  till  Fittja  samt  omfat- 
tade äfven  hela  nuvarande  Södermalm  i 

Stockholm,  —  der  ett  qvarter  pä  norra 
stranden  af  Arstaviken  ännu  bär  namnet 
Arsta  —  hvilket  äfven  föranledde  en 

sednare  egare  på  1700-talet,  vid  namu 
Wadström,  att  väcka  anspråk  på  torat- 

ören från  nämnda  del  af  hufvudstaden, 
hvilket  likväl  underkändes.  Den  plats, 
som  Birger  Jarl  anvisade  till  anläggande 
af  Stockholm,  synes  alltså  hafva  legat 
på  eller  invid  hans  enskilda  jordegendom. 

I  början  af  1300-talet  förekommer  egen- 
doraen  under  namnet  Arus  såsom  till- 

hörig hertig  Waldemar,  hvilken  af  dess 
egor  skall  hafva  grundat  ett  prfebende. 

Den  egdes  på  1400-talet  af  Hans  Krö- 
pelin,  dottern  Martha  Hansdotter,  seder- 

mera af  Christian  Bengts-^on  Oxenstjernas 
dotter,  Birgitta,  som  1485  blcf  gift  raed 
Knut  Bidz  Olausson,  hvilken  dog  1494 

barnlös;  egdes  ännu  1516  af  enkan.  Ar 

1544  egdes  egendomen  af  Gabr.  Oxen- 
stjerna,  hvilken  slägt  den  synes  hafva 
tillhört  till  1670-tal(t,  då  r.  r.  Göran 
Ulfsparre  är  antecknad  såsom  dess  egare; 
den    reducerades    sedan,    men    återlöstes 
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och  har  tillhört  slagterna  Posse  (lands- 
höfding  Nils  1720,  landshöfding  Anders 
1724)  Ehreiicronal?;,  Cronlijelm  (lagman 
Lars  till  Flosta  1735,  gift  med  landsh. 
N.  Possfs  dotter)  och  Wadström.  Ar 

1761  inköptes  dcii  al'  kanslirådet  A.  Schön- 
berg  och  d.  22  Juni  1763  af  Alexander 
De  Geer,  hvilken  samma  dag  förpantade 

och  kort  derefter  delade  egendomen,  — 
som  ännu  då  omfattade  äfven  Häger- 

sten   och    Nyl)oda    (nuvarande  Nybohof), 
—  så  att  dessa  båda  sistnämnda  hemman 

(tillsammans  1  mt!)  afsöndrades  och  till- 
föllo  kämnären  Arrhén  von  Kapfelman. 

Återstoden  af  egendomen  (Arsta  med  Za- 
chrisberg  och  VValla)  såldes  år  1767  för 
399,400  daler  krat  eller  22,188  rdr  42 

sk.  8  rst.  sp.,  till  ryttm.  Christian  Hen- 
rik von  Schnell,  hvilkens  euka,  Martha 

Helena  Reenstierna  (f  1841),  sedan  hon 

der  genom  döden  förlorat  sin  man  och 
8  barn,  vidare  sålde  den  år  1833  för 

78,000  rdr  rgs  och  lifstidsarrende,  till 
sin  brorson,  riddarhusfiskalen,  kamraarh. 

Abr.  Alex.  Reenstierna,  hvars  dotter,  gift 

med  professor  A.  Hilarion  Wistraud,  se- 
dan 1858  eger  densamma.  —  Rörande 

Brunby  hänvisas  till  artikeln   Zachrisberg. 

—  Walla  namnes  först  år  1409;  till- 
hörde 1612  borgmästaren  i  Stockholm, 

Olaus  Bureus  på  Boo,  Skarpa  (Skarpnäck) 
och  Bägersta,  samt  antecknas  redan  år 

1645  lyda  till  Arsta,  såsom  beläget  »inom 
fredsmik-n»  och  sedan  år  1654  såsom 

under  Arsta  rå  och  rör.  —  Nybelle  eller 
Nyboda  (Nybohot)  och  Fägersten  eller 

Hägersten  funnos  redan  år  1608  anteck- 
nade såsom  under  Arsta  rå  och  rör.  — 

Ahyggnaden  vid  Arsta  är  till  större  delen 

mycket  gammal,  af  tegel,  hvaribland  lik- 
väl förekommer  ett  och  annat  stort  ohug- 
get gråstensblock,  som  inuti  rummen  fram- 

skjuter utanför  tegelmurens  yta.  En  ännu 

äldre  byggning  af  ektimmer,  enligt  upp- 
gift hugget  å  Södermalm,  och  fordom  be- 

bodd af  Birger  Jarl,  nedrefs  år  1815.  — 
Egendomen  har  en  areal  af  680  tunnl. 

(=  3,804,15  qvadratref),  deraf  316  tid 
tomter,  åker,  äng  och  odlingsmark  samt 

351  tid  hagar  och  bergig  skogsmark. 
Åkerjorden  utgöres  i  allmänhet  af  hård 

lera  pä  mergelgruud.  Förtjenta  af  att 
omnämnas  äro  de  här  under  sednare  åren 

gjorda  planteringarne  af  lefvafide  häckar 

till  stängsel.  Nyboda  tunnel  ligger  på 
egorna.      Tjugo    större    och    mindre    be- 

byggda lägenheter  —  hvaribland  Diane- 
lund,  der  en  stubin-  eller  kruttrådsfabrik 

är  anlagd  sedan  år  1861  —  höra  till 

egendomen,  ocli  3  fridse-skatte-lägenheter, 
som  äro  afsöndrade  derilrän,  betala  frälse- 

ränta och  afgäld  till  densamma,  nämligen 
Fairmaribvik,  der  en  cokesfabrik  är  under 

anläggning,  Liljeholmen  (se  den  art.)  och 
Arsta  holmar  (se  den  art.).  Egendomens 

taxeringsvärde  var  år  1864  för  jordbruks- 
fastighet 139,000  och  för  annan  fastighet 

38,850  eller  tills    177,850  rdr  rmt. 

Ärsta  holmar,  eller,  såsom  de  en  tid 

kallades,  Robsah ms  holmar,  frälse-lägen- 
het  uti  Arstaviken  invid  Stockholm  och 

Liljeholmens  jernvägsstation,  afsöndrades 

år  1737  af  lagman  Lars  Cronhjelm  från 
Arsta  säteri  i  Brännkyrka  socken  till 
kanslijunkaren  Carl  Reinhold  Berck,  för 

600  daler  kmt  och  en  årlig  afgäld  af 
100  daler  kmt  till  egaren  af  Arsta  säteri. 
Dessa  holmar  utgjordes  då  af  3  små 

holmar,  kallade  Bery-  eller  Tall-holmeyi, 
Lodholmen  och  Skäret  eller  Ancjsholmen, 
hvilka  år  1748,  då  de  tillhörde  Robsahm, 

innefattade  10  tid.  Lägenheten  köptes 
år  1783  af  kamrer  Jakob  Möller  för 

2,333V3  rdr  sp.,  år  1794  af  k.  translator 
Joh.  Fr.  Schoerbing  för  4,000  rdr  riks- 

gäldssedlar och  sediiast  år  1850  af  kgl. 

sekr.  (sedermera  theater-direktören  och 

charge  d'afiaires)  Gunnar  Olof  Hyltén- 
Cavallius,  för  11,700  rdr  rjfs.  Holmarne, 
förr  förenade  endast  medelst  stenbroar, 

äro  nu,  genom  igenvallning,  nära  nog 

sammanvuxna  med  hvarandra  och  upp- 
tagas på  en  karta  af  år  1852  till  en 

areal  af  18  tunnland.  Äfven  på  ̂södra 

sidan  mot  Södermalm  igenvallar  Arsta- 
viken år  för  år.  Den  nuvarande  egaren 

har  låtit  utföra  mycken  jordfyllning  till 

holmarna  och  der  anlagt  vidsträckta  träd- 
skolor och  trädgårdsanlägginngar  med 

frukt-  och  parkträd,  som  skötas  af  arren- 
datorn,  direktör  Stenberij.  Lägenheten, 
med  egen  strand,  der  djupgående  fartyg 

kunna  lägga  till,  och  godt  fiske,  var  år 
1863  åsätt  ett  taxeringsvärde  al  20,000 

rdr  rmt. 

Arstad,  härad  i  Halmstads  län,  in- 
tagande dess  raedlersta  del,  är  beläget 

öster  om  staden  Falkenberg  och  begrän- 
sadt  i  norr  af  Faurås  härad,  mot  hvilket 

Atran  utgör  gräns,  så  att  största  delen 
af  Gunnarp,  21  mtl  pä  15,043  tunnl. 

och  en   mindre  del  af  Gällared,  2V'|g  mtl 
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pa  2,450  tid,  livars  kyrka  ligger  på  an- 
dra sidau  än  inom  Fauras,  hänföras  hit. 

1  nordost  gränsar  häradet  till  Elfsborgs 

och  Jönköpings  län,  i  söder  och  öster 
till  Halmstads  härad,  mot  hvilket  Suseån 

ett  stycke  utgör  gräns  och  afskiljor  Oiuge 

fjerding,  4*4  mantal  på  4,328  tid,  från 
Asige  socken,  hvilken  del  hänföres  till 

Refvinge  socken  af  Halmstads  härad.  — 
Pä  en  areal  af  120,966  tid  fast  mark 

och  0,197  qvadratmil  vatten,  omfattar  Ar- 
stads  härad,  utom  ofvannämnde  sockne- 

delar, 8  hela  socknar:  Skrea,  Eftra,  År- 

stad,  Åbild,  Wessige,  Askome,  Sofia  Mag- 

dalena och  Krogsered,  Ib^lf,  mtl  ai  Asige. 
Hela  hemmantalet  är  266 ^'j^  (efter  Hahr), 

(265^*^1-,  mtl  efter  mantalslängden),  be- 

bodda" 1805  af  6.653,  år  1865  af  11,440 
personer,  hvartill  kommer  staden  Falken- 

berg med  1,245  invånare.  Ett  helt  mtl 
var  i  medeltal  1864  taxeradt  till  18,240 

rdr  rmt.  —  Hos  allmogen  visar  sig  mycken 

händighet  i  slöjd-  och  väinads-  samt  i 
vagnfabrikation,  i  hvilket  sednare  en  bonde 

i  Slöinge  isynnerhet  utmärkt  sig. 
Häradet,  hvars  namn  skrefs  1277 

Arästath,  uti  Lunds  landebok  på  1500- 
talet  Aarstatlt  och  härledes  af  några  från 

ära,  af  hvilka  2  i  kors  lagda  ännu  ut- 

göra dess  sigill,  hör  till  Halmstads  fög- 
deri, med  tingsställe  i  Hebergs  by  uti 

Arstads  socken,  och  bildar  med  Faurås 

och  Himble  härader  en  domsaga,  med 
en   folkmängd  af  41,575  invånare. 

Arstad  med  Asige,  ett  regalt  pastorat 
af  2:dra  klassen  inom  Lunds  stift,  med 

55%  mtl,  bebodda  1865  af  2,650  per- 
soner. Pastoratet  gränsar  i  norr  och 

iiordvest  till  Atran,  för  öfrigt  till  sock- 
narna Wessige,  Abild,  Slättåkra,  Getiuge, 

Slöinge,  Eftra  och  Skrea.  På  gränsen  mot 

Slöinge  märkes  berget  Himmelskullen,  som 

intager  ett  upphiijdt  rum  bland  Hallands 

högre  berg.  —  Arstad,  modersocken  i 

Arstads  härad  af  Halmstads  län,  l^l^raiX 
öster  frän  Falkenberg,  11^/^  mil  frän 
stiftsstaden,  vid  95  fots  öfver  hafvet; 

arealen,  7,961  tid  (=  44,582  qvadratref) 
fast  mark,  är  fördelad  pä  35^40  mantal, 

hvaraf  I7V20  skatte,  iVg  krono,  I6V4 
frälse,  och  bebodd  af  1,600  inbyggare, 

hvilket  antal  på  50  är  nära  fördubblats.  — 
Marken  är  i  allmänhet  l)ergig,  här  och 
der  jeran;  rådande  jordmånen  sandmylla. 

Skog  fattas.  HufvudiiJiringen  är  åker- 
bruk;   tillverkning    af    rvor,     hästtäcken, 

väfnader  och  golfraattor  äro  binäringar. 

Fastighetsvärdet  upptogs  i  1864  års  be- 
villning till  865,000  rdr  rmt. 

Kyrkan,  belägen  vid  56"  55,7  latitud 
och  5"  2'  longitud  från  Stockholm,  på 

en  hög  plats,  %  mil  nordvest  från  an- 
nexets, är  60  alnar  lång,  20  alnar  bred, 

12  alnar  hög;  altartaflan.  af  Hörberg, 
föreställer  Jesus  lärande  i  templet  och  är 

en  af  länets  bästa   kyrkoprydnader,  mäk- 

[    tig  att  förädla  åskådarens  känsla  och  lifva 
andakten.     På    ett    epitaphiuni   med   La- 

{  gercrantzska  och  Silfversköldska  vapnen 
läses  ett  äreminne  öfver  öfverste  Carl 

Otto  Lagercrantz,  död  1746.  Första 
kända  pastor  är  en  herr  Nils,  som  anses 
vara  stamfader  för  Barfotarne.  Rörande 

undervisningen  saknas  sednare  uppgifter 

än  från  1818,  då  den  bestreds  ambula- 

toriskt.  Från  prestgården  äro  1866  af- 
söndrade  5,60  qvadratref,  till  skolhus  och 
planteringsland,  mot  en  årlig  afgift  af 

6,3  kubikfot  spannmål.  Socknen  har  en 
förening  till  ersättande  af  fast  och  lös 

egendom,  inrättad  1847  och  med  för- 

nyad t  reglemente  1860,  då  ansvarighets- 
summan uppgick  till  c:a  265,200  och 

behållningen  i  brandstodskassan  utgjorde 

6,700  rdr.  Pastoratets  förnämsta  forn- 
minnen sluta  sig  nästan  alla  till  Hag- 

barts  och  Signes  kärleksäfventyr  (se  art. 
Habors  ek),  och  utvisas  nära  invid  den 

s.  k.  Asigehed  inom  denna  socken,  vid 

\'éi^&n  till  Asige,  Hagharts  hög,  med  35 
fots  sluttningshöjd  och  183  fots  omkrets 

vid  jorden;  på  Arstads  gärde,  nära  prest- 
gården, är  en  oval  stensättning,  benämnd 

Munkkyrkayi,  och  vid  Hebergs  by,  dei' 
tingshuset  är  beläget,  stå  några  bauta- 
stenar.  —  Af  gårdar  märkas  Sannarps 
säteri,  hvarunder  lyda  Arstad,  4V4  mtl, 

Fjellalanda,  IV4  nitl,  båda  uts.  frälse, 

samt  ̂ /4  rå  och  rör  Ar/vidstorjj ;  — 
Fjellalanda,  JVJ  1 — 4,  IV4  mtl  ins.  fr., 
egare  doktor  C.  Puggaard;  Prestgården, 

1  mtl,  med  utmärkta  trädgårdsanläggnin- 
gar, hvarifrån  flera  tusen  fruktträd  redan 

på  1820-talet  afsändes  till  (röteborg, Skåne, 
Småland  och  ön  Anholt,  som  då  inne- 

hades af  Engelsmännen;  Klockarebol,  '/g. 
båda  i  Arstads  by;  V4  intl  Allberg  och 

V2  mtl  Blixtorp  egas  af  kyrkan;  Allberg, 

JW  3,  blef  1820  frälse-säteri,  men  dess 
frihet  sedan  1853  åter  öfverflyttad  till 

Sannar}! ;  Blixtorp,  IJeberg  och  Särestad 

äro    byar.      */.,    mtl    Baggagård  och   V4 
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Boken  ha  varit  rå  och  rör  under  Saim- 

nrp.    V'2  Lujinayård,     ins.   iiinler  Allberji. 
—  Adress:    P^alkenberj?. 

Årstaviken  i  Mälaren  foljt-r  Stock- 
holms stads  sydvestra  gräns  intill  Skans- 

tull: vid  dess  ända  vester  om  nämnda 

tull,  midt  emot  Grundsborgs  kallvatten- 
kuraustalt  på  motsatta  stranden,  reser 

sig  på  högsta  toppen  af  bergåsen  söder 
om  vägen  ett  af  granitblock  uppmuradi 
fäste,  till  formen  liknand:;  eu  afstympad 

pyramid ;  det  är  Stockholms  vatttnbonj, 

utgörande  den  källa,  hvarifrån  hufvud- 
staden  förses  med  vatten  till  husliålls- 
och  fal)riksbeliof,  till  eldsläckning,  till 

sköljning  af  gator  och  gårdar,  till  vat- 
tenspräng,  kort  sagdt,  till  Stockholms 
rentvagning  från  smuts  och  miasmer. 
Maskinhuset  är  ett  mönster  i  sitt  slag, 

vittnande  lika  mycket  om  sin  byggmä- 

stares, öfverste-löjti!.  Leijonanckers'  konst- 
närskap, som  hela  den  öfriga  kolossala 

anläggningen  om   hans    ingeniörsförmåga. 

—  Maskinhuset  är  hållet  i  det  slags  kon- 

stantinopolitanska  rundbågsstil,  som  nu- 
mer sä  ofta  användes  för  jernvägsstations- 

hus  och  audra  industriella  byggnader  i 
England.  Det  är  af  tegel,  med  fot  af 

huggen  granit  och  med  breda,  hyflade 

listverk  af  täljsten  under  taken  samt 

kring  dörrar  och  fönster.  Ändamålsen- 

lighet, fasthet  och  enkel  prydlighet  ut- 
märka det  hela.  En  rund,  ofantligt  hög 

skorsten  antyder  byggnadens  bestämmelse. 
1  det  inre  finnes  ett  konstverk  af  helt 

annat  slag  och  af  en  annan  mästare,  — 

af  j^ergsunds  nuvarande  disponent,  civil- 
ingeniören  Oilman,  förut  en  ibland  hr 
Carlsuuds  förnämsta  biträden  i  Motala. 

Utan  trängsel  är  hela  huset  upptaget  af 
tvä  dubbla  ångmaskiner  samt  af  dem 

drifna  purapar  och  svänghjul,  tillika  med 

ugnarna;  alltsammans  uppstäldt  fullkom- 
ligen  symmetriskt  och  till  anordning, 

form  och  fulländning  den  vackraste  ma- 
skin-arkitektur man  vill  se.  Hvardera 

ångmaskinen  har  65  hästkrafter  och  ar- 

betar 9  timmar  i  dygnet,  växelvis,  eller 

begge  18  timmar,  hvarmed  vattenupp- 
fordringen för  de  hittills  nedlagda  rörled- 

ningarna hinner  bestridas.  Maskinerna  göra 

blott  15  slag  i  minuten  och  gä  så  tyst 
och  jemnt,  att  man  icke  hör  en  knäpp- 
niuy;  eller  märker  minsta  skakning  i  hela 

huset.  De  kolossala  l)aiansernas  och  skjut- 
stängernas   svängning    uppåt    och     nedåt 

och  de  ofantliga  svänghjulens  kringhvälf- 
iiiriK  genom  husets  tre  våningar  utgöra 
all  den  rörelse  man  ser;  vattenströmmarna 

dölja  sig  här.  som  öfver  allt,  anda  tilldess 

dr  vid  rörledniiiiiarnas  utlopp  skola  träda 

fram  i  dagen.  —  Klt  litet  stycke  irån 

uppfordringshuset  ligga  tre  stora  siliiings- 
dammar  i  en  rad;  det  af  pumparna  ur 

Årstaviken  uppsugna  vattnet  indrifves  i 
dessa  dammar  och  leinnas  der  att  afsätta 

frän  sjöljottnen  uppslammade  inblaiiflniu- 
gar,  samt  silas  vidare  genom  grus  och 

sand  eller,  om  så  anses  nödigt,  äfven  ge- 
nom kol.  Frän  silniiigsdammarna  ström- 
mar vattnet  i  en  annan  damm  och  drif- 

ves  ur  denna  in  i  en  luftkupa,  svarande 
mot  den  i  en  brandspruta  och,  likasom 

denna,  tjenande  att  utjemna  vattentrycket. 
Denna  kupa  är  likväl  här  så  stor,  att 
ilen  intager  en  liten  särskild  paviljong 
midt  emellan   dammen    och   maskinhuset. 

■  Lr  kup;ni  drifves  vattnet  vidare  genom 

ofantliga   rör  uppåt   bergen   och    till  dam- 
'    men   i   vatten  borgen.  • 

Vattenborgens  damm  håller  invändigt 
110  fot  i  längd,  102  fot  i  bredd  och 

24  fot  i   höjd  samt  inrymmer  2  millioner 
\    kannor  vatten.     Den  är   öfverhvälfd   med 

;  13  parallela  hvalf,  li vilande  på  98  pelare: 

goll,  väggar,  pelare  och  hvalf  af  tegel, 

saramanlogadt  med  vattenraurbruk.  Mel- 
lan goltvet  och  klippan  är  aubragt  en 

lerpuddling,  till  förekoraraaiide  af  läck- 
ning  nedåt.  Tegelmuren  är,  pä  3  fots 
afstånd,  omgifveii  med  den  yttre  borglika 

granitmuren,   af  huggna  block,  äfven  ihop- 
I  fogade  med  h\^drauliskt  murbruk,  och  mel- 

lanrummet mellan  tegelmuren  och  granit- 
muren  upptages  af  en  tätt  hopstampad 
lerpuddling,  som  här  hindrar  all  läckning 

åt  sidorna.  Slutligen  är  hela  hvalhet  be- 
täckt med  lerpuddling  och  derofvanj)ä 

med  torf,  för  att  utestänga  solhettan  om 
sommarn   och    kölden   om   vintern. 

Arsunda,    socken    uti  Gestrikland  af 

:  GeHeborgs  län,  4  mil  s.  v.  från  Gefle, 
ligger  uti  raidteu  af  Gestriklands  sydliga 

'  del,  begränsad  i  nordvest  och  norr  af 
Ofvansjö  socken,  der  Storsjön  möter  och 

sträcker  sig  till  */io  inom  denna  socken. 
'  i  nordost  af  Wahlbo,  i  sydost  af  Hede- 

sunda, i  söder  af  Feruebo  och  i  sydvest 

af  Thorsåkers  socken.  —  Asunda,  den 
minsta  af  Gestriklands  socknar,  upptager 

en    areal    af  4ö,687   tid    ==   2,oo2  qv.-mil 

'    =    24}  1.447   qv.-ref,    deraf   7.724  tid   in- 
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es:or,  "27.476  tid  sko^s-  och  utmark, 

4,367  tid  myrar  och  mossar  samt  7,1*20 
tid  vatten.  Antalet  sjöar  och  tjeriiar  ar 

25,  af  hvilka,  utom  törutnämiula  Storsjön 
och  Ottnaren,  hvilkeu  äfvcn  endast  till 

en  del  hör  hit,  Lomtjern,  iVäsaren  och 

Ysjön  äro  de  enda  af  någon  betydejihet. 
Af  rinnande  vatten  märkes  endast  Ar- 

■swidaå»,  med  tillflöde  frän  mossar  i  sock- 

nens sydöstra  del  och  kriugligsfande  ray-  : 
rar  samt  sumpisfa  äusjar  under  sin  korta 

väg  till  Storsjön.  1  denna  sjö  höra  hit 

åtskilliija  öar.  nämligen  Lö/åsen,  Falk-  ] 
näs,  Körön,  Weddön  m.  fl.  Marken  är  i 

nästan  alldeles  jeran,  endast  afbruten  af 

en  från  Ofvansjö  genom  Storsjön  till 

Fernebo  löpande  sandas.  Jordmånen  är  i 

allmänhet  af  sand-  och  rayrhaltig  be- 

skafi"enhet;  härifrån  göra  dock  Nordan- 
åkers, Kilens  och  Berga  byars  till  stor 

del  af  lera  bestående  äkerrält  undantag; 

äfven  finnes  någon  lera  i  de  närmare 

kyrkan  belägna  byarna.  Tvänue  jerngruf- 
vor.  den  ena  pä  Lund  bys  mark  vid 

Storsjön,  den  andra  på  Hedkarby  skogs- 
raiirk,  hafva  i  sednare  tider  upptagits, 
men  begagnas  nu  icke;  i  stället  har 

Sjöhagsgrufvan  blifvit  bearbetad  och  lem- 
nade  år  1S65:  4S,250  ceutmr  malm;  i 

trakten  kring  kyrkan  befintliga  slagghö- 
gar samt  flera  grufhål  häntyda  på  ett  i 

fordna  tider  drifvet  bergsbruk.  Tvänne 

kalksteusbrott  finnas,  dock  af  obetydligt 

omfång;  lösa  sandstensblock  ligga  kring- 
strödda i  trakten  af  Storsjön. 

Hemmantalet  är  27 ,,',7  oförmedlade 
(2/J;^^,  form.  i  1825  års  jordebok)  mtl, 
taxerade  till  674,900  rdr  rmt,  hvartill 

komma  6  skattesågar,  näml.  vid  Hytt- 

mark, Lund,  6'örby,  Kilen,  Fänja  och 
Wida,  mjölqvarn  i  Sörby  samt  garfveri 
uti  Bergs  by,  åsatta  ett  värd  af  22,600 
rdr  rmt.  Folkmängden,  är  1810:  1,297, 

1860:  1,887  uppgick  1865  till  2,040. 
I  bevillning  erlägger  socknen  c:a  450 

rdr,  ständiga  räntor  4,130  rdr,  kostnaden 

för  rotering  1,513  rdr.  Utskylderna  till 

enibets-  och  tjenstemän  utgöras  årligen  af 
2,180  rdr;  underhållet  af  vägar  har  utgjort 

15  rdr  pr  öresland.  Eutreprenadafgifterna 

vid  Främlingshems  och  Hedkarby  (W estan- 
hede)  gästgifvaregärdar  belöpa  sig  å  förra 
stället  till  1  rdr  34  öre  och  å  sednare 

lill  2  rdr  47  öre  ärligen  af  hvarje  öres- 
land,    utan    att    de    skattskyldige  derför 

hafva  någon  särskild  förmån.  Krono- 
skjuts af  båtsmän  förekommer  vanligen 

en  gång  om  året  med  omkring  100  hä- 
star mellan  Gefle  och  Trödje  gästgifvare- 

gård.  Summa  alla  afgifter:  15,550  rdr. 
Soldatrotarne,  som  alla  höra  till  Fernebo 

kompani,   utgöra   22   n:r. 

Hufviulnäringarne,  jordbruk  och  bo- 
skapsskötsel, stå  på  låg  ståndpunkt,  med 

undantag  af  vid  >Sörby  egendom,  der  en 

ladugård  finnes  med  32  mjölkkor  af 

svensk  race,  hvilka  i  medeltal  <rifva  år- 
ligen 45(J  kannor  mjölk  hvardera.  Åkern 

och  jord  i  cirkulation  upptager  10,822 

qvadratref,  naturlig  äng  32,429,  skogs- 
mark etc.  153,864;  utsädet  2,690  kub.- 

fot  hafra,  1,510  korn,  1,280  råg,  260 
blandsäd,  180  ärter,  60  hvete  och  3,730 

potates;  underhållna  kreatur  224  hästar, 
33  oxar.  768  kor,  253  ungboskap,  880 

får,  214  getter  och  180  svin.  På  sed- 
nare åren  har  täckdikning  börjat  begag- 

nas äfven  af  allmogen;  trädstocken  börjar 

undanträngas  af  en  på  Wall  förfärdigad 

s.  k  enbetsplog;  sänkning  af  Storsjön, 
som  ofta  öfversvämmadf  de  omkring  dess 

stränder  belägna  egorn;),  börjades  1863. 

Skogarne  äro,  genom  afyttring  af  timmer, 
kol  och  ved  samt  ärliga  svedjningar  och 

ringa  omvårdnad,  illa  medfarna,  med 

undantag  af  de  Forssbacka  och  Gammel- 
stilla  bruk  tillhöriga,  som  deremot  äro 

väl  vårdade.  Binäringar  utgöras  af  qvarn- 

stenshuggning,  båtbyggnad,  hvari  Arsun- 
daboen  eger  stor  skicklighet,  kolning  till 

nämnda  jernbruk,  fiske,  som  dock  be- 
drifves  vårdslöst,  ingen  djurfångst,  eluiru 

vargar  hvart  år  taga  sin  tribut  af  ladu- 
gården; för  fällande  af  rofdjur  erlägges 

1  ä  flera  ören  för  hvarje  mantalskrifven 

person;  3  smärre  handelsbodar  finnas. 

—  Socknen  utgör  ensamt  ett  konsisto- 

rielt  pastorat  af  3:e  klassen,  beläget  11'/, 
mil  från  stiftsstaden  Uppsala.  Kyrkan, 

ej  långt  från  Storsjön  på  sandåsen,  af 
okänd  ålder,  reparerad  och  tillbyggd  år 

1772,  är  58  fot  lång  (46  alnar  efter 

annan  uppgift),  27  fot  bred  och  30  fot 
hög,  med  ett  100  fot  högt  torn,  ganska 

smakfull  till  sitt  yttre;  af  inredningen 

märkes  den  åldriga  altartaflan,  bestående 
af  tvänne  öfver  hvaraiulra  placerade  skåp, 

der  i  8  särskilda  afdelningar  54  stycken 

större  och  mindre  bilder,  mest  förgyllda, 

föreställa  F;  ålsarens  barndomshistoria.  — 
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Kyrkokassan  var  år  1859:  2,136  rdr, 
den  s.  k.  Hedboraska  skolkassan  2,3 Ift 

rdr,  fattigkassan  3,685  rdr;  sockenma- 
gasinet hade  då  680  rdr  jerate  31 2  t:r 

råg  och  652  t:r  korn.  Socknen  har  två 
fasta,  om  16  klasser,  och  en  Hyttande 
skola  om  8  klasser,  med  tre  lärare,  deraf 
en  oexarainerad,  2  skolhus;  a(  3G8  inom 
skolåldern  varande  barn  erhålla  63  un- 

dervisning i  hemmet.  Skarpskytteföre- 
ning finnes. 

Fornminnena  utgöras  af  en  fyrkan- 
tig steusättning  på  Tingsö)i,  flera  ätte- 

högar på  åsen  mellan  kyrkan  och  Sörby, 
af  de  sednare  märkes  »Nissehög»,  som 
anses  vara  öfver  nå^on  af  provinsens 
småkonungar,  samt  fynd  af  slagsvärd jemte 
andra  forntidens  vapen,  en  runsten  till 
tröskel  i  kyrkans  torndörr  m.  m.  Af 

Liljegren  uppgifves  en  runsten  i  vapen- 
huset med  inskrift:  Auuiltr:  sim:  lUl- 

nur:  at  +  Di  lit:  ris:  ta  iftir:  tl)ur- 
kcr:  brutl)ur:  sin:  nk:  Tuitl)cfi:  mutbur: 
sina:  auk:  fftir:  itsbioru:  ok:  ,i)itutl). 
—  Enda  bostället  ;ir  kyrkoherdens,  af 

^i^  oförm.  ratl,  med  vackert  läge  invid 
Storsjön  på  vestra  sidan  af  sandåsen; 
^^Trr.  öresland  egas  under  Forssbacka 
bruk,  25^8  öresl.  nuder  Gammelstilla, 
4  öresl.    Wida    under    Hammarby   bruk. 

—  Byar  äro.  utom  förutnämnda,  Bovik, 
Lumsvik,  Stormuren,  Wall,  Dingbo,  Drag- 
bo,  Finnfallet,  Westanhed,  Akra,  Löfön, 
Österbo  och    Östanhed.  —  Adr  :   Gefle. 

Ärteflod,  by  uti  Tidersrums  socken, 

Kinda  härad  af  Linköpings  län;  '/•>  i^tl 
skatte,  1  mtl  frälse  i  4  hemraansbruk, 

40  inbyggare,  med  gästgifvaregärd,  h var- 
ifrån skjutsas  till  Kisa  i  n.  o.  l'/^  mil,  till 

Ribbingshof  \  s.  v.  2  mil.  På  1600-taiet  har 
Arteflo  tillhört  slägten  Plan. 

Ärtekärr,  ett  mtl  krono-säteri  och 
majors-boställe  i  Kansbergs  socken  af 
Södra  Wadsbo  härad  och  Skaraborgs  län, 
har  varit  doueradt  Nils  Jacobskjöld  och 
ryttm.  Rutensköld,  reduceradt  1691,  hvar- 
efter^det  blef  regim.-qvarterra.-boställe. 

Arteryd,  by  i  Hägerstads  socken, 

Kinda  härad  af  Linköpings  län,  1','.,  mtl 
skatte,  2  ratl  frälse,  i  11  heramansbruk, 

85  inliyggarc;  en  del  häraf  köptes  är 
1629  af  P.  Stjernfelt;  frälse-heramanen 
ha  hört  under  Stjernvik  och  Wada  i 
Oppeby,  till  hvilken  socken  de  räknades 
1686  och  ännu   1825. 
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!  Ärup,    ett    frälse-säteri  uti  Ifvetofta 
j    socken  af  Willands  härad   och  Christian- 
:    stads  län,   -/g   mil  frän     Sölvesborg,   2*/^ 
j    mil  från   Cbristianstad,  '/,  mil  från  kyrka, 
1    och  med  Arups  jernvägsstation  på  l)ibanan 
I    mellan   Landskrona  och  Södra  stambanan 

i    å  egorna,   består  af  3'.,  mtl.  —  Bonings- 
husen,  bestående    af  en   hufvud-  och   två 

\    flygelbyggnader,    en    våning   höga,   bred- 
vid en  stor  magasinsbyggnad  och  en  väl 

!    anlagd  gårdsplan,    äro  väl   helt  små  och 

'    anspråkslösa;  men  läget  är  deremot  gan- 
1    ska    intagande,    på    en    af   höga    löfträd 
I    beskuggad   holme,   uti  en   å,  som  utfaller 

I    ifrån     Ifvö    sjö    och    '.>  i^''  derifråu   ut- 
löper i  Saltsjön.      Byggnaderna  ligga  '/^ 

mil   från   landsvägen,  soui  en  lång  sträcka 
går    genom    en     vacker  skogsplantering, 
och   hvarifrån   man   inkommer  i  en   lum- 

mig allé,    vid    hvilken  är  fäst  ett  histo- 
riskt minne,   hvarom   vidare  längre  fram. 

Imellan   boningshusen  och   på  ett  ganska 

ansenligt  stycke  i   vester    ligger  ladugår- 
den;   mellan   dem   båda  är  en  trädgårds- 

anläggning med   ett  prydligt  stenhus  för 
trädgårdsmästaren.      Något    längre    från 

gården  å  en    höjd    finnes   en,  på   1840- 
talet    uppförd,    större     tvåvånings    sten- 

byggnad,    inrymmande    2    vackra     läro- 
salar, der  egendomens    barn   erhålla  un- 

dervisning, samt  flera  stora  rum  för  lärare 
och   lärarinnor.      De  fattigare  skolbarnen 

njuta  fritt  kosthåll,   och  flickorna  få  un- 
dervisning äfven    i   handaslöjder.      Inrätt- 

ningens framtid  är  tryggad  genom  dertill 
anslagna  hemman. 

Ärup  uppgifves  vara  bebygdt  af  frö- 
ken Sophia  Brahe  år  1618  och  efter 

.hennes  död  kommit  i  Otto  Liudenows 

ego,  derefter  till  Eilert  Holk,  gift  med 
Rigborg  Biide,  hvilken  såsom  enka  sålde 
gården  till  hofkansleren,  baron  Wilhelm 
Julius  Coijet,  med  hvars  dotter  gården 
uppgifves  hafva  kommit  till  baron  Boos 
och  öfvergick  med  deras  dotter  till  en 
Svinhufvud,  som  förlorade  gärden  genom 

process,  och  tillföll  den  sålunda  öfverste- 
löjtnant,  baron  Sten  Coijet,  hvilken  ätt 
härstammar  från  kejsar  Carl  V:s  öfverste 
i  Afrika,  Julius  eller  Gillis  Coijet:  stifta- 

des till  fideikommiss  af  dottern,  fröken 
M.  S.  Coijet,  död  1796,  och  tillföll  i 
enlighet  dermed  hennes  systerdotters  man, 

riksdrotset,  grefve  C.  A.  Trolle-Wacht- 
meister,    äfven   egare  af  Trolle-Ljungby, 
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död  1810.  Fideikommisset,  som  i  brist 

på  manliga  desceudeuter  kan  öfvergå 
till  qviiiliga,  innehafves  nu  af  exc,  gr. 
H.  G.  Trolle-Wachtnieister.  hvars  gref- 
vinna,  Sigrid  Trolle-Wachtmeistor,  född 
Fleming,  som  afled  här  1861,  var  en 
för  siu  framstående  bildning  ocli  sitt 

intresse  för  folkupplysningen  särdeles  ut- 
märkt qvinna.  Två  större  skolor  inom 

("hristianstads  län  äro  af  henne  inrättade. 
Egeudomeus  hela  areal  uppgafs  1863 

tiil  12,000  lid,  hvaraf  5,000  tid  bok- 
och  500  tid  l)arrskog,  forstmessigt  in- 

delad för  periodisk  afverkning  och  åter- 
växt;  här  tinnas  mejeri,  schäferi,  hitflyt- 
tadt  1838  från  Flyinge,  med  900  får  af 
höglin  electoralrace.  Vid  expositionen 

år  1855  i  Paris  prisbelönades  ull  här- 
ifrän med  silfvermedalj.  Dessutom  finnas 

3  vattenmjölqvaraar,  garfveri,  2  benstam- 
par, vid  hvilka,  för  gårdens  behof,  årli- 
gen beredas  c:a  1,000  centner  benmjöl. 

Fiske  finnes  uti  Saltsjön  och  i  Ifvösjön, 
jagt  uti  skogsbygden  inom  Näsums  s:n. 
—  Arups  säteri  var  1865  taxeradt  till 
120,000  rdr,  och  med  underlydande  14764 
mtl,  deraf  H  skatte,  resten  frälse  inom 
socknen  samt  3|^  mantal  inom  Näsums 
socken,  åsätt  ett  samraanlagdt  värde  af 
704,226  rdr  rmt;  bland  tillhörande  verk 

nämnas  Ärups  qvarn  och  garfveri,  Kje- 
samölla  qvarn  och  Bromölla  såg.  Till 
egaren  förlänades  1791  jus  patronatus 
till   Ilvetofta  kyrka. 

Årups  gods  har  under  sednare  åren 
undergått  en  förvånansvärd  förändring, 
så  mycket  mer  som  dess  sämre  jord  är 
i  hög  grad  sandig  och  skarp,  och  dess 
bättre  till  betydlig  del  är  öfverhöljd  med 

grof  sten,  hvilket  gjort  en  synnerlig  om- 
tanke och  stor  uppoifring  af  nöden  för 

att  få  godset  i  dess  nuvarande  skick. 
Redan  1839  framtedde  gården  950  tid 
i  cirkulation,  men  utan  hofveribönder, 

stattorpare  och  bränvinsbränning,  dii  den 
40  år  förut  hade  blott  75  tid  öppen 
jord  och  brukades  på  gammalt  sätt  af 
ett  talrikt  hofveri-  eller  bondegods.  Sä- 

teriets arbeten  verkställas  hufvudsakligen 
af  jordtorpare  och  till  en  ej  obetydlig 
del  af  legofolk;  men  de  underliggande 
hemmanen  innehafvas  af  arbetsfria  arren- 
datorer.  A  säteriets  sandfält,  som  varit 

för  åkerbruk  otjenliga,  hade  under  ofvan- 
uäranda    tid    öfver    450   tid  fått  vackra 

furuplanteringar,  hvarjerate  å  dess  skogs- 
marker en  mängd  bok-,  ek-,  lärkträd 

samt  tall  och  gran  blifvit  till  betydliga 
sträckor  dels  planterade,  dels  uppfredade. 
En  hr  Fintelman,  som  varit  lärare  vid 

ett  landtbruksinstitut  i  Preussen,  har  un- 
der flera  år  ledt  detta  företag. 

På  Arup  tinnas  några  märkliga  forn- 
saker:  en  matsked,  en  bägare  och  en 
välkomstskål.  Skeden,  som  är  af  silfver, 

med  förgyllning,  har  ett  rundt,  tämligen 
stort  blad,  men  dereraot  ett  ganska  kort 
skaft,  en  form,  hvilken  ännu  för  2  sek- 

ler tillbaka  var  mycket  vanlig.  Men 
denna  sked,  h^^ars  hela  längd  utgör  5 
tum,  är  i  så  måtto  ovanlig,  att  dess 
skaft  föreställer  S:t  Görans  strid  med 

draken;  pä  dess  sidor  läses  i  2:ne  för 

djupningar  »Jhesus  Nasarenus».  A  bla- 
dets baksida  ses  Flemingska  familjens 

hjertvapen.  Bägaren,  arbetad  af  silfver, 
är  sexkantig  och  inrymmer  ej  mer  än 
ett  likörglas.  Kring  öfra  kanten  läses 
det  å  en  bägare  lärorika  tänkespråket: 
Drick  och  ät,  tin  Gud  aij  förgät.  Tu 
får  aij  mehr  än  et  lakan  til  tin  graf. 
Skålen  har  oval  form,  vittnande  om  forn- 

tidens enkla  lefnadssätt,  och  inrymmer 

vid  pass  en  half  kanna;  den  tyckes  be- 
stå af  fin  björk  eller  alrot.  Hela  kanten 

är  prydd  med  silfverbeslag,  och  dera  fin- 
nes denna  omskrift:  Snijpmössan  måste 

mig  Huswärden  kalla,  efter  Jagh  wänner 
frögdar  och  söfiver  alla,  The  af  mig 
dricka  och  smaka  min  must.  lu  längre 
iu  mehr.  Jagh  gjör  them  stoor  lust. 

Wilt  du  icke  troo  kom  wäds  Jagh  win- 
ner,  at  Jagh  tig  warm  histig  och  sof- 
wande  finner.  A  skålens  öro.,  finner  man 

Erik  Hermanson  Flemings  till  1  is  namn- 
skiffer  och  vapen  samt  årtalet  1655. 
Afven  finnas  dera  en  Wrangels  och  dess 
frus,  född  Sparre,  förenade  vapen  samt 
årtalet   1747. 

Vid  Arup  tinnes, såsom  förut  är  nämndt, 
en  allé,  kallad  »coalitions-alléen»,  till 
minne  af  att  här  var  det,  som  Sveriges 
aktiva  deltagande  i  kriget  mot  Napoleon 

bestämdes.  Det  tillgick  sålunda,  att  riks- 
drotset,  grefve  TroUe-Wachtmeister  skulle 

en  gång  gifva  konung  Gustaf  Adolf,  un- 
der hans  vistande  pä  Beckaskog,  en  raid- 

dag pä  det  särdeles  af  naturskönhet  gyn- 
nade Arup,     hvilket    ställe    konungen   ej 
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förut  sett.  Härtill  bjöds  hela  Beckaskogs- 
societeten  ocli  deribland  äfven  engelska 

ministern  Pierrepont.  Efter  maltiden  före- 
togs en  promenad,  då  konungen  yttrade 

till  riksilrotset,  att  lian  nu  ämnade  gifva 

engelska  ministern  svar  på  de  seduaste 

propositionerna,  i  enlighet  med  hvilka 
traktaten  sedermera  kunde  upprättas  och 
underskrifvas.  Han  vinkade  Pierrepont 
till  sin  sida,  och  nu  vandrade  efter  dem 

hela  sällskapet  utefter  en  :\\U',  som  leder 
till  några  qvarnar.  Efter  promenadens 
slut  befallde  konungen  Toll  att  uppsätta 
och  underteckna  traktaten,  hvilket  ock 

skedde  på  Beckaskog  d.  3  Okt.   1805. 

Äry,  ett  mtl  frälse-säteri  i  Hemrae- 

sjö  socken  af  Konga  härad  och  Krono- 
bergs län,  pä  östra  sidan  af  den  %  ™i^ 

långa  Arydssjöu  och  vid  den  derur  fly- 
tande än.  Namnet  skrefs  förr  Averyd, 

och  torde  ha  namn  af  »Ar,  eldguden, 

Åres,  den  Procopius  funnit  dyrkad  i  den 
nord.  der  man  ännu  tänder  eldar  på 

bergen  vid  högtider  af  nordiska  anor». 

Förste  kände  egare  är  eu  major  N.  Ro- 
senqvist  1650.  Vid  denna  tid  anlades 
af  A.  de  Rees  på  egorna  ett  jernbruk, 
hvilket  år  1665  af  bergskollegium  ansågs 
såsom  ett  bland  de  bästa  i  Småland. 

Åren  1720 — 1798  egdes  bruket  af  två 

brukspatroner  Lundblad  ;  det  köptes  sist- 
nämnda år  af  laudshöfdingen  gr.  C.  S. 

Mörner.  Sedermera  försåldes  bruket  år 

1800  till  öfverste-löjtnant  Lode,  1812 
till  öfverste  Chapman,  1814  till  friherre 
A.  Stiernblad,  jora  följande  året  uppförde 
manufakturverket  med  1  hammare  och  2 

härdar;  såldes  1818  till  öfversten  AV.  Silf- 
versparre  och  1823  till  bergsrådet  J.  L. 
Aschan.  För  närvarande  eges  bruket 
(tas.  till  13,000  rdr)  med  masugn  (tax.  till 
30,000  rdr)  ra.  m.  af  Lessebo  bruks  intres- 

senter: tillverkningen  har  i  medeltal  åren 

1861—63  uppgått  till  2,732  ctr  stång- 
jern,  127  ctr  spik,  4  ctr  redskap,  573 
ctr  diverse;  smidesstämpeln  ARY;  vid 

masugnen  2,208  ctr  tackjern.  På  egen- 
domen finnes  ett  ståtligt  corps  de  logis, 

omgifvet  af  en  vacker  trädgård.  Sedan 
1828  finnes  vid  bruket  inrättad  en  sär- 

skild skola  för  till  egendomen  hörande 
barn.  Underlydande  jordegendom,  2V4 
mtl  frälse  och  l^s  "itl  skatte  inom 
socknen,  var  1863  taxerad  till  66,700 
rdr;  folkmängd  225. 

.Årvd. 
ftSl 

>Ä.ryd,  Arydh,  annex-socken  till  Hälla- 
ryds  pastorat,  uti  Bräkne  härad  och  Carls- 

krona län,  1  mil  n.o.  frånCarlsharön  —  vid 
90  fots  höjd  öfver  hafvet  —  omgifves  i 
norr  af  Asarum.  i  öster  af  Hoby,  i  vester 

afHällaryd,  i  söder  af  Östersjön ;  innefat- 
tar på  en  areal  af  16,107  tid  =  90,199 

qvadratref  (0,696  qvadratmil  land  och  0,o88 

d:0  vatten),  21%  mtl  skatte  i  162  bruk- 
ningsdelar och  taxerade  till  908,708  rdr; 

verk  och  lägenheter  äro  taxerade  till 

22,000  rdr.  Marken  är  ojemn  och  ber- 

gig; rådande  jordmånen  lera  och  svart- 
mylla. I  öfra  delen  af  socknen  växer 

ymnig  skog  af  furu,  gran,  ek  och  bok, 

men  i  den  yttre  bygden  blott  till  nöd- 
vändigaste behof.  Några  af  bergen  in- 

nehålla metaller;  silfverhaltiga  stenbrott 
skola  finnas  vid  Eriksberg  och  Hallahidt. 

Tillfälle  till  förmånligt  arbete  har  på  sed- 
nare  åren  erbjudits  vid  stenhuggeriet  på 

öarna  Dragsö  och  Tjärö,  derifrän  under 
år  1860  afyttrades  omkr.  36,000  kub.fot 

finhuggen  granit,  deraf  största  delen  ut- 
skeppades till  hamnar  i  Preussen.  Sjöar 

äro:  Hallahultsjö,  Bökesjö,  Wättegöl,  va.  fi. 
Sedan  år  1810  har  folkmängden  vuxit 

från  1,180  till  c:a  2,690  pä  650  hus- 
håll. —   Kvrkan,    under  katholska  tiden 

helgad    S:t    Ursula,     ligger från 

moderkyrkan.  Socknen  har  eu  f.ist  skola 
om  2  klasser  samt  en  småskola,  3  skol- 

hus, med  7,550  qvadratfots  planterings- 
land; skolbarnens  antal  är  C:a  470,  deraf 

72  i  hemmet.  —  Af  fornminnen  märkas 
en  runsten  vid  Hallahult,  dera  Sjöborg 
läst  »Gudorm  Njust  B.  L.  M.»  (enligt 

Liljegren  ett  offentligt  anslag  i  runrist- 
ning) samt  en  hop  stenar  vid  ett  torp, 

hvilka  Cronholm  förmenar  varit  barlast, 

som  sjöfarande  i  forna  tider  haft  med 
sig,  då  de  kommit  för  att  hemta  timmer. 

—  Största  gården  är  Eriksberg,  ̂ /^  sä- 
teri och  1  V*  skatte,  med  underlydande 

'/4  mtl  Rörvik,  Draglö  tegelbruk,  ång- 
bränneri,  samt  '/g  Irensum  i  Hällaryds 
socken;  hela  godsets  taxeringsvärde  år 

1865:  85,000  rdr,  egare  grosshandl.  Mo- 
berg i  Stockholm.  Merserum,  %  mänt., 

Guö,  756'  Hätteboda,  ̂ g,  Gunnarstorp, 
Vg.  Törnei'yd,  V/g^,  och  Bökemåla,  Vjj» 
äro  i  sambruk  och  egas  af  en  bonde.  — 

Hjertsjömåla,  V  4  sk.,  med  såg.  och  '/jo  Bö- 
kamåla,  i  ett  bruk.  —  Högahult,  V2» 

Halahult,   i,  Svarfvaremåla,  ̂ i\,  Oijasjö- 
74 
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måla,  ̂ /j,  hafva  alla  sågar.  —  Byar  äro 
Guemöla,  Gundlatorp,  Djurtorp,  Merse- 
rum  och  Borvedsmåla,  med  handelsbodar, 

Än/d,  1  mtl,  med  garfveri  och  qvarn 
för  3  par  stenar,  handelsbod  m.  m.  — 
TyskamöUan,  en  fabrikssåg.  —  Afven  må 
näranas  Shftesön  och  Ski/tesholmen.  — 
Adress:   Carlshamn. 

Arås,  ett  frälse-säteri  uti  Kölinga- 
reds  socken,  RedvUgs  härad  och  Elfs- 

borgs län,  iV',  rail  från  Ulricehamn, 
består  af  iVo  ratl,  och  är  vackert  be- 

läget mellan  sjöarue  Jogen  och  Wållern, 

som  sammanbindas  genom  Tidan,  hvil- 
ken  strömmar  midt  igenom  gården,  så 

att  den  skiljer  mans-  och  ladugårdshusen 
från  h  varandra.  —  Arås.  hvars  namn 
härledes  än  från  A  och  rås  =  kärr,  än 
från  A  och  ås  =  höjd  (möjligea  äfven 
af  orden  å  och  os,  enär  Tidan  flyter  med 
ett  os  ur  den  första  ;if  förutnämnda  sjöar, 
och  med  ett  annat  i  den  sednare),  var 

bondgård  ännu  1546,  men  uppgifves  se- 
dan 1500-talet  varit  häradets  förnämsta 

herresäte  och  största  gods,  ett  Was;iättens 
arf  och  eget;  det  förlänades  år  1565  åt 

borgaren  i  Bogesund  Jörari  Jönsson;  ut- 
byttes från  hertig  Carl  1573  af  den  mäk- 

tige och  rike  Erik  Carlsson  (Gyllenstjerna), 
Svea  rikes  råd,  riddare  och  lagman  öfver 
Tiohärads  lagsaga  i  Småland,  f  på  Arås 
den  10  Maj  1586,  och  liar  innehafts  af 
slägten  i  öfver  200  år.  Ifrån  Erik  Carls- 

sons faders,  Carl  Erikssons,  och  Gustaf 

Wasas  tid  förtäljer  A.  A.  .\fzelius  i  Sa- 
gohäfderna  följande  händelse  hafva  tiraat 
på  denna  gård:  »När  konungen  firat  sitt 
biläger  på  Torpa  (se  den  art.)  och  hvilat 
ut  med  sin  unga  brud,  sände  han  från 
Torpa  ett  bud  till  herr  Erik,  att  han, 

samt  med  den  unga  drottningen,  i  hem- 
vägen ville  blifva  hans  gäst.  I  det  vän- 

liga brefvet  säger  konungen  skämtsamt 

det  han  väntade  på  Arås  blifva  undfäg- 
nad -  med  godt  svenskt  öl,  betadt  med 

humla  och  icke  med  pors.  Stor  rörelse 
blef  då  på  Arås.  På  de  vackra  holmarne 
i  elfven  städades  och  gångar  sandades,  i 

brygghus  och  bagarstuga  sysslade  hus- 
modern, fru  Mariana  fXilsdotter  Grip), 

och  i  slöjdstugan  snickrade  en  konst- 
erfaren  mästare  ihop  in  stadig  säng,  så- 

som vi  dem  se  från  den  tiden,  för  det 

nygifta  paret.  Men  när  allt  var  i  ord- 
ning   och    de    höga    gästerna   väntades, 

kora  ett  återbud,  eraedan  konungen  när 
han  vid  Högstena  ville  underrätta  sig 
om  vägen  fram  till  Arås,  fått  sådant 
besked,  att  han  icke  vågade  färdas  deu 
med  sin  drottning.  Det  tillämnade  stora 
gästabudet  på  Arås  blef  alltså  väl  icke 
af,  men  såsom  minnen  af  den  väntade 

gästen,  förvarades  sängen  och  brefvet  af 
egarne  inom  Gyllenstjernska  slägten  i 

240  år,  då  den  gamla  byggnaden  ned- 
brann, samt  med  brefvet  och  sängen.» 

Sedan  den  siste  af  Gyllerstjernorna,  som 
innehaft  gården,  friherre  Erik,  stupat  i 
slaget  vid  Pultawa,  öfvergick  den  1729 

genom  gifte  till  general-major  A.  M. 
Dougwall,  och  egdes  sedermera  af  lands- 
höfding  Claes  Gustaf  Rålarab,  som  år 
1757  sålde  egendomen,  bestående  med 
underlydande  af  26V4  mtl,  för  56,000 
daler  s:rat,  till  grefve  Joh.  Gabr.  Creutz, 
men  befinnes  redan  samma  år  egas  af 

kaptenen,  sedermera  bergsrådet  Nils  Wäst- 
felt,  hvars  tredje  och  yngste  son,  öfv.- 
löjtnaut  .\d.  Predik,^  vid  arfskiftet  1770 
på  sin  lott  erhöll  Aråsgodset,  då  utgö- 

rande 24V't  mtl.  Af  honom  uppfördes 
mangårdsbyggnaden,  med  nedra  våningen 
af  sten  och  deu  öfra  af  trä.  Efter  hans 

död  styckades  godset  mellan  hans  19 

lefvande  barn,  och  såldes  Arås  med  6^/g 
ratl  af  G.  Wästfelt  år  1809  till  f.  d. 

länsman  Rydeberg.  Egdes  3  år  derefter 
af  kapten  Jesper  Svedenborg,  gift  med 
Edla  Lind  af  Hageby,  år  1818  af  frih. 
Joh.  Ad.  PfeifiF,  af  hans  enkefrihernnna, 

född  Horaeijer,  år  1837,  samt  slutligen  af 
deras  son,  frih.  G.  Pfeiff,  ännu  egare  1865, 

och  som  genom  inköp  af  Wållereds  by 

ökat  egendomen  till  9'/8  mtl.  Arås  är 
nu  äfven  en  af  häradets  bäst  bebyggda, 
såsom  ock  mest  förskönade  egendomar. 
Af  sistnämnde  egare  äro,  förutom  80  tid 
raossodlingar,  äfven  större  delen  af  en 

med  flera  alnars  mäktighet  djup  hvit- 
mossa  uppodlad,  hvarå  nu  erhållas  vackra 
skördar;  äfven  har  han  under  året  1860 

börjat  med  odling  af  braxen  och  mört 

uti  den  gården  förbiflytande  Tidan.  — 
Säteriet,  som  förr  varit  ett  frälsehemman 
om  1  mtl,  men  1709  upphöjdes  till  IV2. 
taxerades  1864  med  qvarn  och  såg  till 
51,000  rdr;  underl.  voro  s.  år  6%  "itl 
inom  socknen  och  %  mtl  inom  Knatte 
socken;  hela  godsets  taxeringsvärde  var 
168,500  rdr;  folkm.  c:a  300  personer. 
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Äras,  ett  frälse-säteri  uti  Eåda  soc- 
ken, Wisnuras  härarl  och  Carlstads  län, 

vid  Gullspånj^seltVens  utlopp  i  Wenern, 
af  1  nitl,  har  med  underlydande  1  mtl 
frälse  och  1  mtl  rå  och  rör  en  egoryrad 

af  1,800  tid;  till  godset  hör  ea^en  lastage- 
plats,  godt  fiske,  qvarn  med  3  par  ste- 

nar och  finbladig  säg  med  en  dubbelram; 
hela  taxeringsvärdet  1865  var  127,812 
rdr  rmt.  —  Arås,  eller  såsom  det  i  äl- 

dre tider  skrefs  Aaros,  skänktes  1248  af 

konung  Erik  Läspe  till  VVarnhems  mun- 
kar, med  förbehiill  »att  nyttja  skog,  fiske 

m.  m.  oqvalt  för  allmogen  i  Amnehärad 
och  Wisnhem.»  Detta  stadfästades  1346 

af  Magnus  Smek,  som  ock  utsatte  rå- 
märken för  godset,  och  bekräftades  2  år 

sednare  af  lagmannen  Gustaf  Tunasson; 
dock  befinnes  fru  Brita  Oxenstjerna  år 

1307  ega  fädernearf  i  Aros  och  Hara- 
marön.  En  del  synes  ock  hafva  tillhört 
riddaren  Laurent  Ulfssons  förfäder;  af 
ett  bref  från  I4l3  befinnes  han  hafva 

gifvit  till  samma  kloster  sin  jord  i  Aroos. 
År  1456  utgaf  konung  Carl  Knutsson 
bref  om  en  kronodel  i  Aros  till  Warn- 
hera,  och  1467  skänkte  riddaren  Age 
eller  Åke  Axelsson  (Tott)  V3  i  St.  Aros 
till  klostret,  som  dock  icke  behöll  det 
längre  än  i  2:ne  år,  emedan  biskop  Hans 

i  Skara  1469  tillbytte  sig  Arås  af  ab- 
boten  Arvid  mot  Lundby  socken  vid 
Skara  »med  allan  presta  proventa  till 
evig  tid«.  Nämnda  år  skall  fogden  på 
närbelägna  Agneholms  slott  äfven  tillbytt 
sig  en  del  i  Aaros  mot  Hörissa  i  Elga. 
På  de  tvänne  sednare  donationerna  gaf 
Sten  Sture  d.  ä.  år  1479  stadfästelse, 
och  lärer  Aros  sedan  tillhört  Skara  bi- 

skopar allt  intill  reformationen,  då  det 

tillföll  kronan,  h varifrån  det  år  1596  utbyt- 
tes af  Boo  Ribbing  och  från  dennes  arfv. 

år  1642  köptes  af  Bengt  Ribbing.  Arås 
erhöll  säterifrihet  1643,  egdes  af  Henrik 
Horn  1686,  försåldes  1747  af  friherrin- 

nan Anna  Ebba  Horns  arfvingar  till 
brukspatron  A.  Löfman,  egdes  1777  till 
hälften  af  sekreteraren  Löfman,  medan 

andra  hälften  egdes  af  brukspatron  Nor- 
berg och  jägra.  Norberg;  öfvergick  der- 

efter  till  Löfmans  måg,  brukspatron  C.  J. 
Geijer,  inom  hvars  slägt  det  förblifvit, 
och  egdes  1865  af  brukspatron  Fr.  Geijer. 
—  Vid  Arås  på  Lösta  egor  har  funnits 
en    stångjernshammare    med    690  skU-.s 

smide  sedan  1680-talet,  och  från  1828, 
då  hit  flyttades  från  FrösvidaU  bruk  115 
skéé.,  1  hammare  med  2  härdar  och  812 

skté.  smide,  samt  manufakturverk,  bestå- 

ende af  2  knipp-  och  2  spikhamrar,  — 
En  mängd  uppkastade  jordhögar  i  sko- 

gen vid  Arås,  funna  vapen,  jemte  tings- 
stenar på  örnse  sidor  om  Gullspångs  elf, 

och  ett  domaresäte  samt  för  längre  tider 

tillbaka  lemningar  i  strömmen  ther  Ågne- 
holins  fäste,  äro  till  det  mesta  minnen  från 

fordna  Vestgötafejder;  bland  dessa  lefver 
ännu  i  folkminnet  huru  riksmarsken  Matts 

Kettilmundsson,  hertigarne  Erik  och  Wal- 
demars förtrogne  vän  och  tappre  härfö- 

rare, gick  om  nattetid  ned  i  lugnet  vid 

Arås,  öfver  Gullspångs  elf  med  en  an- 
senlig härsraakt  och  förstörde  hela  kon. 

Birgers  krigshär,  som  då  låg  på  Wärra- 
landssidan.  —  Från  Åras  hamn,  med 
10  fots  djup,  exporterades  1861:  20,620 
centner  stångjern,  1,064  tolfter  plankor, 
1,244  famnar  ved,  och  importerades  670 
kubikfot  råg,  4,165  kubikfot  cokes  och 
stenkol,  18  centner  torkad  fisk,  106  t:r 

.ssill,  251  kubikfot  salt,  93  colly  speceri- 
varor m.  ra. 

As,  Asece, (1397),  .4asm(  1444),  annex- 
socken till  Flo  pastorat,  är  belägen  i  Ase 

härad  af  Skaraborgs  län,  2  mil  öster  från 

Wenersborg  —  vid  175  fots  höjd  öfverhaf- 
vet  —  omgifven  i  norr  af  Karaby,  i  öster 
af  Särestad,  i  sydost  och  söder  af  Bjärby 

samt  Tengened,  i  vester  af  Flo-  och  Sals 
socknar,  mot  hvilka  Ä^ossan  bildar  gräns- 

skilnad,  och  i  nordv est a\' sjöu  Dettern.  Are- 
alen, 0, 172  qvadratmil  land  =  3,980  tid,  är 

fördelad  på  17^8  "itK  deraf  8 '/g  skatte, 
2^/4  krono  och  tVo  fiälse,  taxerade  till 
543,287  rdr  rmt.  —  Socknen,  hvars 
natur  och  näringar  äro  omnämnda  un- 

der art.  Flo,  bebos  af  något  öfver  660 

inbyggare.  Före  1671  var  As  moder- 
församling, men  blef  annex  näranda  år, 

då  gr.  Magnus  de  la  Gardie,  till  hvars 
grefskap  Ase  härad  hörde,  förordnade, 
att  stommen  i  Flo,  såsom  belägen  mera 

beqvärat  och  i  alla  afseenden  bättre  än 

prestbolet  i  Åsens  by,  skulle  bli  prest- 
gård;  sedermera,  år  1810,  vid  Näs  soc- 

kens skiljande  från  Flo  pastorat,  anslogs 

prestbolet  i  As  till  kyrkoherde-boställe 
för  det  nybildade  Näs  pastorat.  —  Kyr- 

kan, meflan  58"  22'  31"  latitud  och 
50  23'   43"    longitud    fråu    Stockholms 
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observatoriuiD,  ■  ,„  niil  från  moderkyr- 
kan, anses  vara  från  1500-talet;  är  ännu 

ljus  och  rymlii;  äfveu  för  närv.  antalet 
församlingsboer.  I  kyrkoväggen  finnes 

en  runsten  med  inskriften:  thuri:  vistbi' 
still :  tl)on5i:  ffti:  Uarl:  sin:  fr:  iaut: 

tjartha:  kiitl}OU  trök.  —  Barnundervis- 
nini^en  bestrides  gemensamt  med  Sals 
socken,  uti  en  fast  skola  om  3  klasser, 
af  en  examinerad  och  en  oexaminerad 

lärare;  skolbarnens  antal  är  108.  — 
Bland  gårdar  märkas :  frälse-säteriet  Sjö- 

ryd  med  2 '/g  underlydande,  —  indragna 
militiae-bostället  Sjöryd,  —  Prestbolet, 

^  ̂  mtl  — ,  och  Lanna,  '/•:  mtl.  kom- 
minister-boställe. —  Byar  äro:  Lanna, 

Åsen,  Karstorp,  Kjesenborg.  —  Adress: 
Wenersborg. 

Ås,  Aas  (1443),  socken,  och  med  Kål- 

lerstad,  pastorat  af  3:dje  klassen,  alterne- 
rande patronelt  och  konsistorielt,  beläget 

inom  \Vestbo  härad  af  Jönköpings  län. 
Socknen  —  med  en  höjd  af  52  fot  öfver 

hafvet,  —  10  mil  från  Woxiö  och  Jön- 
köping, begränsas  i  norr  af  Bredaryd,  i 

öster  af  Torskinge  och  sjön  Bolraen,  i 
söder  af  Bolmsö  och  Unnaryd,  i  vester 
at  Jälluntofta,  Kållerstad  och  Refteled. 

Hemmantalet,  25^32,  hvaraf  2  skatte, 
2V'4  krono  och  20i:^  frälse,  är  fördeladt 

på  0,604  qvadratmir  =  13,907  tid  fast 

mark  och  0,o82  qvadratmil  vatteii.  Be- 
folkningen utgjorde  år  1805:  638,  1864: 

1,150  personer.  I  sydliga  delen  är  lan- 
dets största  höjd  och  här  är  också  nästan 

den  enda  skogen;  norra  hälften  af  sock- 
nen är  nästan  skoglös,  men  har  deremot 

åtskilliga  vattensjuka  trakter  och  ljung- 
fält. Jordmånen  är  svag,  ehuru  hvilande 

på  lerbotten.  I  socknens  norra  del  lig- 
ger kyrkan,  som  är  gammal,  nära  Lill- 
an, hvilkeii  ifrån  sjön  Drafven  på  norra 

gränsen  flyter  i  sydostlig  rigtning  till 
Bolraen,  hvilken  äfven  upptager  några 
smärre  vattendrag  härifrån.  Altartaflan 
är  skänkt  i  medlet  af  1700  talet  af  Mar- 

garetha Christina  Fleetwood,  född  Sparre. 
—  Gårdar:  Svanaholiiis  säteri,  2V2  fr.,  är 

nu  deladt  mellan  bönder,  i  en  mängd  bruk- 
ningsdelar. Adolf sberg,  iVj.  och  Ås 

norreg.  smärre  säterier.  Ås,  \^j^  mtl, 
är  pastors-boställe,  V^  Arvidabo,  ̂ /^  Hök- 
ås,  railitije-boställen.  —  Byar  äro:  Ås, 
Draftinge,  Drafö,  1  mtl.  Karaby,  3  mtl 
rå  och  rör,  Sporda.  —  Adr.:  Wernamo. 

Ås. Äs,  Aas  (1393),  fordom  Othanby,  soc- 
ken  i    Ölands  Södra  Mot  af  Kalmar  län, 

innefattande  Ölands  sydligaste  udde,  till 
en  längd  af  %  mil  i  norr  och  söder,  samt 
en  bredd  af  högst  Vo  iiii'-  '^'^s  utgör,  jemte 
annexet  Wentlinge,  ett  regalt  pastorat  af 
2:a  klassen,  med  en  areal  af  0,3t;3  qv.mil, 

30 Vg  '"ti,  och  en  folkmängd  af  1,285  per- 
soner år  1865.    As  socken  omfattar  0,2i5 

qvadratmil   =   4,974    tid   fast  mark  och 

518    qvadratref    vatten,    lö^/j  "^'-l  i  23 
hemmansbruk,   med  ett  taxeringsvärde  af 
339,700  rdr  och  en    befolkning  af  616 
personer.     Folkundervisningen   besörjes  i 
1   fast  folkskola,  inrättad  år  1846.  Bästa 
delen  af  socknen  utgöresaf  Oiieniy  fordora 

Udneby  kungsgård,  som  med  underlydande 
utgör  8V4  mtl  krono,  tax.  till  200,000  rdr 

(se  vidare  art.   Ottenby).     Landet  är  all- 
deles   slätt    och    kalt,  med  undantag  af 

Ottenbo,    der    man    finner    den    ena    af 
Ölands    begge    kronoparker,   den  vackra 

Ottenbylund.  Jordmånen  är  örjord,  blan- 

dad  med  skifi"er,   af   medelmåttig  beskaf- 
fenhet. Af  uppgifna  areal  upptager  åker 

1,083    tid,    hvaraf  500  i  vexelbruk  och 

583  i  4  sädesbruk,    äng   1.336  tid;    ut- 
sädet är  700  t:r  säd  (deraf  största  af  korn, 

326    t:r),   och    160  t:r   potates;    kreatu- 
rens antal  är  270  hästar,   152  oxar  och 

tjurar,   160  kor,    138    ungnöt,    135  får 

och  getter,  c:a  40  svin.    En   besparings- 
nämnd hade  bildat  sig  här  1856  och  insatt 

2,222  rdr.    —  Byar   äro:    Näsby,    med 
gästgifveri,  Enetri,  Kärra  och  Presttorp; 

Prestgården,  Parboäng,  ligger  inom  Went- 
linge sockengräns.   Den  sy<iligaste  udden 

af  Öland,  söder  om    Ottenbylund,  är  en 

utmark  om   '74  mils  längd,  af  den  steri- 
laste och  ödsligaste    beskaffenhet,   öfver- 

sållad  med  stora   stenar,    mellan     hvilka 

ett  och  annat  grässtrå  uppskjuter.  Ytterst 
på    udden    reser    sig   Fyrbåken,  uppförd 

1782  till  en  god  del  af  sten,  som  hem- 
tades  från  de  då  nedbrutna  raurarne  till 

Rosenkinds    kapell.      Stället,  der    denna 
minnesvård  frän   medeltiden  legat,    utvi- 

sas   nu    endast    af   en    grushög  vid  den 
s.  k.  Kyrkoharan,    en  plats,  som   i  förra 

tider  utgjorde  medelpunkten    för    ett  in- 
bringande   fiske.     Vid    Kyrkohamn    egde 

Wadstcna    kloster    1    gärd    och  3    fiska- 
rebodar.    Samma   kloster  egde  dessutom 

i    socknen   8    gårdar  i  Näsby.     Alvastra 

kloster  egde  en   landbo  i  Kärra;  As  soc- 
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kenkyrka,  helsrad  at  S:ta  Katarina,  egde 

en  ang,  som  ännu  lyder  derunder.  — 
Adress:  Ottenby. 

Ås,  Åhs,  As  (1431),  Aas  (1448), 

annex-socken  till  Rödöiis  pastorat,  hör 

till  Jämtlands  läns  Södra  fögderi  — 

med  1,07.5  fots  liöjd  öfvcr  liafvet  — 
ora^ifves  pä  tvänne  sidor  med  vatten, 

på  den  södra  af  Storsjön  och  den  norra 

af  Krokoinselfven,  gränsar  för  öfrigt  i 

öster  mot  Östersunds  stad,  Brunflo,  Kyr- 
kas och  Liths  socknar;  i  norr  mot 

Lithselfven,  i  vester  raot  Rödeön  Sock- 

nen, som  anses  fått  namn  af  en  ge- 
norastrykaude  as,  omfattar  med  1  mils 
längd  och  bredd  (öfverhulvud)  21,432 

tid  —  120,020  qvadratrcf,  eller,  dä  im- 
pedimenterna  inberäknas,  22,157  tuiiiil., 
hvaraf  3,877  utgöra  kronoafradshind,  som 

raot  ärlig  afgift  begagnats  af  flera  sock- 
nens hemmansegare.  Hemmantalet,  24,-i-, 

eller  efter  mantalsliingden,  23 .1],'^^,  mtl, 

deraf  22,^:^,' j/,  skatte,  1  ̂ngs  krono,  be- 
bodda af  c:a  840  inbyggare,^  Socknen 

underhåller  12  häst  jägare.  Åkerjorden, 

387  tid,  består  i  allmänhet  af  ler-  och 

klapperblandad  mylla,  samt  på  sina  stäl- 
len af  mjuna  och  nijäl-jord  på  sand-,  ör- 

och  lerbotten ;  meri^el  finnes  flerstädes. 

År  1758  beräknades  1  mtl  om  1  qva- 
dratmils  egor  ha  8  t:rs  utsäde,  och  vin- 
terföda  4  hästar.  Yanliira  utsädet  består 

af  korn,  råg,  ärter  ocli  hafra,  samt  anses 
i  medeltal  gifva  5:te  kornet.  Potates  odlas 

allmänt.  Hampa  och  lin  sås  ock,  ehuru  obe- 

tydligt. Hårdvallsängen  är  merändels  sten- 
bunden  och  mager.  De  flesta  hemmans- 
egarne  nödgas  i  anseende  till  de  inskränkta 
betesmarkerna  ha  sina  kreatur  i  sommar- 

bete på  de  7  ä  9  mil  fråu  gårdarne  belägna 

tjellbodarne.  I  sednare  tider  företagna 

myrodlingar  ha  dock  förökat  fodertill- 

gången. Största  inkomsten  inbringar  bo- 
skapsskötseln genom  försäljande  at  ladu- 

gårdsprodukter. I  allmänhet  råder  brist 
på  Vedbrand  och  timmer;  endast  i  norr 
finnas  några  goda  skogsholmar  med  gran, 

tall  och  björk;  der  är  ock  en  rymlig  trakt 
af  myrslått.  Jagt  och  fiske  äro  nu  ringa 
lönande  (år  1752  fälldes  här  15  elgar), 

det  sednare  idkas  i  Tyhsjöarne ;  år  1751 

planterades  aborre  i  2:ne  andra  tjernar; 

i  Ödsforssen  fångas  harr.  Nattetid  bru- 
kar fiskaren  s.  k.  eldljus  af  4  till  5  al- 
nars längd   utaf    söndersplittrad    torrved 

och  med  vidjor  sammanbundna.  1  April 

fångas  lakar  i  tenor.  Några  husliehofssågar 

och  cjvarnar  finnas;  äfven  2:ne  obetydligt 

besökta  hel3ol)runnar.  Hela  jordbruksfa- 
stigh.tcn  taxerades  1865  till  407,800  rdr, 

annan  fastighet  till  5,000  rdr.—  På  1820- 
talet  nämnas  någ:ra  personer,  so:n  utmärkt 

sig  genom  nyodlinoar,  deribland  Erik 

Larsson  i  Lien,  af  3-/:{  tid  (22  målnin- 
gar), samt  för  aidägs^iiing  af  en  vacker, 

7  alnars  bred  väg,  och  alléers  plante- 
rande utmed  hemmanet.  —  Kyrkan,  af 

sten,  ligger  * /.-  mil  frän  moderkyrkan, 

l'/4  roil  från  Östersund,  å  en  iiöjd  på 
östra  sidan  om  Rödösund,  V-,  mil  från 

Storsjöns  utlopp.  I  vapenhuset  ihjälslogs 
år  1G16  den  under  art.  Rödön  omnämnde 

danske  höfvidsmannen  Tibrand.  Länge 

förvarades  hans  bild,  sårad  och  sönder- 

slagen, i  en  målning  på  muren.  —  Af 
gårdar  märkas  2  boställen:  i  .SacÄ:e?i  för 

qvartermästaren,  i  Lundsom  för  rustmä- 
staren;  Frestbolet,  ,i;,';  mtl. —  Byar  äro 
vidare:  Halåsen,  Hof,  Byn,  Dille,  Gran- 

bo,  Känmåsen,  Rödsta,  Sörbyn,  Åskott,  Os- 
tersem  och  Osa ;  —  Fersuddeti,  Nyhem,  Ny- 

näs, Wiken,  (Jarlshem,  Franshem  och  Lugn- 
vik äro  lägenheter.  —  Adress:  Östersund. 

Ås,  Åhs,  Aa^,  annex-socken  till  Wed- 
dige  pastorat,  är  belägen  uti  Wiske  härad 

af  Halmstads  län,  l^/,  mil  norr  fråu  War- 
berg,  vid  hafvet,  omgifves  i  norr  af 
Weddige.  hvaremot  Wiskeån  utgör  gräns, 

i  öster  och  sydost  af  flvalinge,  i  söder 

af  Sällstorp  och  Torpa,  i  vester  af  Klo- 
stertjorden;  arealen,  4,999  tid  =  27,994 
qvadratref  fast  mark  (Forsell  uppgaf 

6,179  tid)  och  0,002  qv.-rail  vatten,  är 

fördelad  på  SSVg  mtl  (37;,=^,  i  1825  års 

jordebok),  deraf  SlVjo  skatte,  6  ','  krono. 
Socknen,  med  110  fots  höjd  öfver  haf- 

vet, har  inegorna  på  jemn  mark,  men 

utmarken  är  mycket  bergig.  Jordmånen 
är  i  allmänhet  sand  och  sandblandad 

svartmylla,  äfven  lera;  mellan  Östra  De- 
rome  och  As  finnes  blägrå  lermergel;  på 

skog  är  tillgången  ringa:  hemmanen  vid 
stranden  begagna  i  saknad  af  torfraossar 
s.  k.  backetorf  till  bränsle.  Vid  Årnäs 

är  ankarplats  för  12  å  13  djupgående 

fartyg;  vid  J\"'^eÄ;'o  är  häradets  tingsplats 
Jordbruksfastigheten  är  tax.  till  794,700 

rdr,  och  annan  fastighet,  bestående  af 

22  qvarnar  samt  byggnader,  deraf  2 

handelsbodar,  till  4,200  rdr.      Inbyggar- 
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nes  antal,  år    1840:    1,345,  uppgick  år 

1865    till    1,600,    på    320   hushåll.  — 
Kyrkan,  belägen  på  en  höjd,  icke  långt 
från  landsvägen,  är  48  alnar  lång  och  14 

d:o  bred,  med  grundmuradt  torn;  altartaf- 
lan,  förfärdigad  1723,  föreställer  bland  an- 

nat i  bildhuggeriarbete  Kristi  korsfästelse. 
Barnundervisningen   bestrides  gemensamt 

med   Sällstorps  socken,  uti  2  fasta  folk- 
skolor och  2  flyttande  småbarnsskolor,  af 

1    examinerad    lärare    och  2  lärarinnor; 

af  352  i  skolåldern  varande  barn  under- 
visas  150  i  hemmet.     Flera  foruminneu 

finnas,   vittnande  om  här  utkämpade  stri- 
der; hit  höra  en  valpats  med  bautastenar, 

stenkretsar,    ovaler    och    fotanglar,  inta- 
gande hela  Bräckebacken  uti  Asbro  gäst- 

gifvaregårds   gärde,    och    hvarvid    knyter 
sig  sägnen  om   att    konungarue   Magnus 

Eriksson  i  Sverige  och   Waldemar  i  Dan- 
mark haft  sina  till    strid  ordnade   härar 

uppställda,    den    förra    uti  en   bergaktig 
trakt  på  Torstorps  egor,  ner  mot  .\sbro, 
och   den  sednare    på   Wiskeflodens  andra 
strand,  samt  att  konung  Waldemar  skall 
låtit    nedrifva    byggnaderna    i  Asbro  för 
att  begagna  timret  till  fältverken.    Från 
en   ättehög,  kallad  Jäfvehögen,  kan  man 
öfverskåda    ett    fält,    märkvärdigt  af  der 
timade     krigshändelser.       Har    ser    man 
näranda    konungars     förskansningar    vid 
W;illby  gärde  utåt  Wiskefloden,  kanhända 
äfven   dem   från    Carl  XLs  tid,    då  han, 

efter  segern   på  Kistinge  hed  (slaget  vid 
Halmstad),  hade  högqvarteret  i  Syllinge 
by  inom  Weddige  s:n,  och  då  Dahlberg,  på 
Johan   Gyllenstjernas  råd  att  befästa  nå- 

got   starkt    pass    mellan    Halmstad    och 
och   (jöteborg  för  att  hindra  danska  och 
norska  härarne  trån  att  förenas,  befästade 
Klosterbron  öfver  Wiskaån  vid  As  kyrka. 
Kungskällan     eller     konung     Waldemars 
källa    utvisas    uti   Asbro  gärde,  och   vet 
folket  att  förtälja  derom,  huru  konungen 
ankommit  en  varm  dag,  trött  och  plågad 
af  törst,  stigit    af    hästen,  dragit  värjan 
samt    stött    den    otåligt  i  jorden  på  ett 
sumpigt  ställe,  då  en  källa  här  upprunnit, 
af  hvars  vatten   konungen  och  hans  häst 
släckt  sin  törst;    källan    blef    sedermera 
orakringraurad    med    sten    och   erhöll   af 
nämnda  händelse  sitt  än  i  dag  bibehållna 

namn;    vidare,    en  jättegryta  är   '/,  mil 
sydost  från  kyrkan,    på  det  höga  berget 
Smörkullen,     och     ned    mot    Derum    en 

ugn  i  sjelfva  klippan.  Ett  hedniskt 
blotabord  skall  ännu  1750  stått  nära 

socknens  märkligaste  fornminne  Ås  klo- 
ster (se  nedan),  hvarefter  nu  mer  inga 

lemniugar  finnas;  deremot  har  man  vid 

nybyggnader  på  platsen,  der  det  legat, 
under  gräfning  till  källare  4  alnar  ned  i 
jorden  upptäckt  golf,  dels  af  tegelsten, 
dels  af  gråstenshällar,  och  derunder  för- 

multnade menniskoben.  —  Märkligaste 
gården  är  Åsklosters  kungsladugård  (se 

nedan);  —  i  Åsby,  1  mtl,  presstom, — 
*/o  mtl  komminister-boställe,  —  Åsbro, 
1   mtl,  med    gästgifvaregård,    och  Åsby, 

I  mtl,  ett  gods;  —  Hvisborg,  ̂ i\  mtl, 
ett  kyrkohemman.  —  Bäck,  Derome, 

Stengårdshult,  Freared  och  Årnäs  ')  äro 
byar;  Svertingskidle,  Rörvik,  Lindas,  Duf- 
veslätt,  Buared,  Wråen,  Paradis,  Frea- 

dalen,  Hidegård  och  Kappebol  äro  en- 
staka. —  Adress;   Warberg. o  , 

Äs,  Äos,  fordom  kloster  uti  förutbe- 
skrifna  socken,  var  beläget  der  landsvägen 
nu  går  öfver  Wiskafloden  medelst  Nyebro, 
men  hvarest  förr  varit  en  vindbrygga. 
Om  klostrets  ålder  äro  meningarne  olika; 
under  det  Lagerbring  uppgifver  såsom 

anläggningsår   1194  (Svea  rikes  historia 
II  del.,  sid.  253),  berattar  Hvitfeldt,  att 
en  svärm  munkar  af  S:t  Bernhards-orden 
år  1195  återigen  ifrån  Sorö  kloster  på 
Seland  skickades  till  detta  kloster,  som 

var  stiftadt  af  biskop  Eskil  i  Lund,  och 

har  man  på  grund  häraf  antagit  anlägg- 
ningsåret vara  omkring  1165.  Klostret 

uppkallades  As  efter  läget  på  en  ås,  men 
förekommer  i  medeltidens  handlingar  un- 

der namnet  Äsylum  (fristad),  och  må- 
hända besöktes  det  som  sådant  af  den 

olycklige  konung  Magnus  Eriksson,  hvil- 

ken  härifrån  utgifvit  åtskilliga  ofi'entliga 
handlingar,  deribland  en  stadfästelse  på 
Lunds  domkapitels  privilegier,  daterad 

Apud  Monasterium  de  Asylo  8:de  da- 
gen efter  Petri  och  Pauli  dag  1363. 

En  bland  biskop  Eskils  efterträdare,  Ja- 
kob Erlandsson,  uppförde  här  en  bygg- 

nad af  så  dålig  beskaö^enhet,  att  den 
ådrog  honom  kon.  Kristoffer  Ls  klander. 
Iraellertid  tillväxte  klostnt  i  rikedom  ge- 

•)  Åranaes,  hvilket  i  konung  Hakonssons 
saga  omtalas  såsom  en  köping,  liggande  vid 

Slrömsfjordeu,  är  liiäfi  bränd  af  eo  norsk 
flotta,  förmodas  vara  Årnäs,  som  ligger  vid 

Klosterfjordens  södra  strand. 
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nom  åtskilliga  donationer  och  testamen- 
ten. Hvitfeldt,  åberopande  klostrets  i  hans 

tid  ännu  bibehållna  jordeböcker,  nämner 
en  der  antecknad  donation  af  hemman 

under  benämning  af  Waldemars  legatum, 
gifven  af  biskop  Waldemar  af  Slesvig, 
och  nämner  dessutom  donationer  af  mar- 

sken Stig  Andersson,  af  grefve  Jakob  af 
Halland  och  af  flera  de  Hvider.  Klo- 

stret ihågkoms  af  konung  Magnus  och 
hans  drottning  Blanka  i  deras  testamente 
af  den  1  Maj  1346.  De  på  Nyköpings 
slott  fängslade  och  aflidne  hertigarne  Erik 
och  Waldemar  tillerkände  As  kloster,  uti 

deras  i  fängelset  gjorda  testamente,  en 
gåfva  af  20  marker  penningar.  Af  en 

fornhandling,  ett  betyg  af  en  viss  Os- 
mer  Gyriadsson  år  1313,  upplyses,  att 
han  af  sin  far,  farfar  och  farfarsfar  blif- 
vit  underrättad,  att  Gudhems  kloster 

egde  Vifi  i  laxfisket  i  Kon2;srorssen  eller 
Kongsådran  uti  Wiskeån,  så  att,  då  mun- 

karne i  As  kloster  genom  »tilltäppning» 
vetat  tillegna  sig  äfven  denna  del  af  fisket, 
har  konung  Erik  Läspe  2:ne  gånger,  och 

Birger  Jarl  en  gång,  låtit  utkasta  mun- 
kariies  intäppning.  Anmärkningsvärdt 
tillhör  det  historien  om  detta  tidehvarfs 

tanke-  och  handlingssätt,  att  man,  till 
skyddande  af  ett  klosters  urgamla  och 
på  traditioner  grundade  rätt,  utöfvat 
denna  myndighet  inom  gränserna  af  ett 

under  främmande  regering  lydande  land- 
skap. (Den  åberopade  fornhandlingen, 

tillhörande  Halländska  laxfiskets  historia; 
kan  läsas  i  Bexells  »Hallands  historia», 
III  band.,  sid.  248).  År  1390  den  11 

Mars  hände  sig,  att  förutnämnda  vind- 
brygga nedföll  och  dödade  erkebiskopen 

i  Lund,  Magnus  Nilsson   af  Fyen. 
Uti  Bergens  år  1665  utgitna  arbete 

»Danmarkis  och  Norgis  fruktbar  Herlig- 
hed»  leranas  följande  beskrifning  på  detta 
kloster:  »As  kloster  ligger  utmed  fjärden 
på  ett  af  skog  omgifvet  gladt  ställe. 
Nära  härinvid  utflyter  en  laxrik  och  stäl- 

let tillhörig  å  i  hafvet.  Här  har  fordora 

varit  ett  munkkloster  af  ganska  god  bygg- 
nad, som  kan  slutas  af  de  byggnader 

och  murar,  som  ännu  (1665)  qvarstå.» 
Af  abbotar  i  As  kloster  känner  man  en- 

dast en  vid  namn  Peder  och  en  vid 

namn  Sven,  denne  sednare  lefde  1396, 

och  har  bevittnat  ett  gåfvobref,  hvari- 
geuom    Ingeborg,     Peder    Prikas    enka. 

k»,  Norra. 
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upplåter  godset  Lahall  i  Halland  till 
Gunnar  Gylta,  som  tillstår  i  afliandlingen 
derom,  daterad  in  Asylo  anno  domini 
MCCCXCVI  d.  b.  Jacobi  Apostoli,  eget 
nog,  att  han  fatt  Ladhall  af  enkan, 
hvarken  för  penningar,  eller  såsom  pant, 
utan,  »på  det  de  mätte  lefva  i  fred  med 
hvarandrci».  För  närvarande  kunna  inga 
ruiner  af  det  fordna  klostret  upptäckas. 
Stället,  der  det  stått,  har  i  sednare  tider 

flera  gånger  dels  varit  inrymdt  för  bygg- 
nader, dels  äfven  varit  öfvervuxit  med 

träd  ̂ och   buskar;  nu   märkes  här 
Ås  kloster,  kongslndugård,  4  mantal 

krono-säteri,  vid  Wiskaåns  utlopp  i  haf- 
vet, med  ganska  bördig  jordmån,  dels 

af  iera,  dels  äfven  af  lerblandad  mylla, 
samt  ett  fördelaktigt  laxfiske  från  Asbro 
ned  till  hafvet;  är  sedan  1837  på  30  år 
utarrenderad  mot  355  tunnor  spannmål; 
taxeringsvärdet  var  1865:  90,000  rdr. 

—  Manbyggnaden,  nära  stora  landsvägen 
mellan  Warberg  och  Göteborg,  bestod 
1818  af  ett  tvåvånings  stenhus,  omgifvet 

af  en  trädgård  med  goda  fruktträd;  la- 
dugårdshusen nedblåste  under  en  svår 

storm  den  22  Dec.  1863,  hvarvid  40  st. 
kreaUir  omkommo. 

As,  ett  frälsc-säteri  uti  Olseruds  soc- 
ken af  Näs  härad  och  Carlstads  län, 

består  af  1  mtl,  och  de  underlydande  af 

2^g  ratl  frälse, ','3  skatte;  egorna  sträcka 
sig  tvärt  öfver  Wärmlandsnäs,  vid  hvars 
båda  stränder  egendomens  största  skogar 

äro  belägna.  —  Bland  äldre  egare  näm- 
nas baron  Uggla  och  Jöns  Bengtsson  Ro- 

senbjelke;  den  sednnre  tjente  sig  upp  från 
ryttare  till  major  och  blef  sist  kommendant 

på  VTarberg  1646,  i  1671.  Gården  upp- 
gifves  af  Fernow  blifvit  1675  säteri,  och 

följande  året  under  Gyldenlöwsfejden  upp- 
bränd. Från  slägten  Uggla  skall  As  gått 

i  arf  till  slägten  Silfversvärd  samt  vidare 
genom  köp  till  en  patron  Hammar  och 
frän  honom  till  nuvarande  egaren,  pos- 

sessionaten G.  Holmqvist.  Egendomen, 
med  ett  utsäde  af  220  t:r  vårsäd  och  60 

t:r  höstsäd  samt  1,500  t:rs  afkastuing, 
var   1865  taxerad  till   140,670  rdr. 

Ås,  Norra,  by  i  Nora  ̂   socken  af 
Örebro  län,  vid  Asbosjön.  Åkerjorden, 
99  tid,  består  af  en  försträfflig  lermylla 
med  undantag  af  några  mindre  trakter, 
som  bestå  af  mo  och  sand.  Ängen,  18 

tid,  består  till  en  del  af  uppröjda  sten- 
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backar.  Skogsinarken,  288  tid,  är  väl 

på  Åtskilliga  ställen  späckad  med  berg- 
kullar, men  ändå  ganska  god,  och  betet 

derpå  tillräckligt.  1'^  hemman  hörer 
till  Ringshytte  och  ̂ /^  hemman  till  Pers- 
hytte    hyttelag. 

As,  SÖdja,  tillgränsar  föregående  by 
och  upptager  återstoden  af  Asbosjöns 
vestra  strand  samt  vattendraget  mellan 
denna  oc^  Wikern.  Åkerjorden  är  164 
tid.  Till  byn  hörande  äng  utgör  62  tid. 
Skogsmarken  är  403  tid.  Skogsbruket 
hörer  till   Ringshytte  hvttelag. 
o  ^^  *  .  ^ 

As,  Norra  och  Södra,  två  mtl  skatte 
i  Östra  Emterviks  socken  af  Fryksdals 

härads  nedra  tinsrslag,  Vester-Sysslet  och 
Carlstads  län.  med  20  brukare  och  390  in- 

byggare; här  är  brunns-  och  badinrätt- 
ning, qvaru  och  såg,  samt  gästgifvaregård, 

hvarifrån  skjutsas  till  Gumnars  by  i  n.  v. 

iVo  rail.  till  Högberg  i  vester  ','4  mil, till  Olsäter  i  s.  o.  2  mil. 

As,  Ofra,  ett  frälse-säteri  af  1  mtl  i 
Glafva  socken,  Gillbergs  härad.  Södra 

Sysslet  och  Carlstads  län,  hör  till  Glas- 
forss  och  Hildringsbergs  bruks-  och  landt- 
egendomar,  som  egas  af  ett  bolag,  be- 

stående 1865  af  grosshandl.  J.  Nordström 

för  ','3,  brukspatron  Nordströms  arfvingar 
för  ''3,  brukspatron  Rhodin  pä  Elga  för 
V  5,  och  brukspatron  C.  A.  Oterdahl  för 
resten;  säteriet  taxerades  nämnda  år  till 
52,800  rdr  (hela  godset  var  tax.  till 
519,000  rdr);  se  vidare  Glafsforss  och 

Kildringsberg.  —  På  ett  högt  berg  ofvan- 
för  gården  invid  Wenern  är  lagd  i  rundel 

en  stengård,  kallad  Edsbonden,  som  för- 
modas vara  en  grafvård  öfver  någon  för- 

näm^ herre. 
As,  jernverk  i  Ofvansjö  socken  af 

Gestrikland,  se  art.  Åsen. 

Asa,  ett  frälse-säteri  uti  Jungs  soc- 
ken och  Skånings  härad  af  Mariestads 

län,  vid  landsvägen  till  Göteborg,  omkring 

2  mil  från  Sicara,  består  af  '  ̂  mtl.  — 
Åsa  har  varit  doneradt  ryttm.  Nils  Björns- 
son  Dreffensköld,  sedermera  reduceradt 

och  derpå  utbytt  till  ','4  af  fru  Maria  Silf- 
versvärd  (troligen  svärdotter  till  nämnda 

Nils  Björnsson)  och  till  V4  af  2:ne  bön- 
der;  det  hela  egdes   1865  af  5  bönder. 

Asa,  ett  mtl  sk.  uti  Ytter-Selö  socken. 

Åkers  härad  och  Nyköpings  län,  i  3  heni- 
manabruk,  är  beläget   '2  "^'1  t""^"  stran- 

den, hvarifrån  upp  till  byn  fältet  är  nä- 
stan alldeles  betäckt  med  gratliögar  och 

kullar;  deribland  utmärker  sig  ett  gam- 
malt minnesmärke,  till  utseendet  liknande 

en  ofantlig  skeppssättning  och  öfver  hela 
Selaön  samt  angränsande  trakter  af  fasta 
landet  kändt  under  namn  af  Åsa  Do- 

maresäte. Stensättningen.  bestående  af 

en  inåt  flat  sten  af  3'/^  alnars  höjd  och 
6V2  qvarters  bredd.  Domstenen  kallad, 
samt  af  tvänne  från  denna  mot  vester 

något  utböjda  rader  af  resta  stenar,  på 
2,  3,  4  till  5  alnars  afstånd  från  hvar- 
andra,  eger  44  alnars  längd  och  IIV2 
alns  bredd.  Inuti  densamma  förekommer 

en  jordfast,  spetsig  sten  af  7  qvarters 
höjd,  3  alnars  bredd  vid  jordytan,  samt 
trenne  nästan  klotbildade  stenar;  urnor 

och  en  mängd  jernsaker  ha  blitvit  funna 

i  högen.  Utomkring  kretsen  finnas  ätte- 
högar och  fördjupningar  samt  en  run- 

sten, på  1600-talet  kallad  Slungersten. 
Kretsen,  numera  egande  endast  16  rad- 

stenar, anses  af  Dybeck  ursprungligen 

innehållit  24  sådana.  Några  af  de  fe- 
lande återfinnas  dels  hela,  dels  sönder- 

slagna, under  en  närstående  väderqvarn 
samt  i  grundvalarne  till  uthusen  i  Åsa 
by,  der  de  förmodligen  ansetts  göra 
bättre  gagn  för  sig.  Selaboen  säger,  att 
denna  stensättning  varit  domaresäte,  till- 

läggande till  yttermera  styrka  åt  denna 

uppgift,  att  några  vid  densamma  före- 
kommande stenar  äro  öfvergjutna  med 

blod,  uhvilket  hvarken  för  sol  eller  regn 
skall  förgå.»  Stenarne  äro  näml.  beväxta 
med  en  blodröd  alg  (Byssus).  Icke  omöjligt 
är,  att  det  möte  Ynglingasagan  förmäler 
blifvit  uppgjordt  mellan  konung  Ingiald 
och  Granmar,  varit  hållet  här  vid  Åsa, 
hvars  namn  några  (fastän  osannolikt,  då 
domaresätet  troligen  har  mycket  högre 
ålder)  vilja  härleda  från  Ingialds  dotter 
Åsa.  En  sägen  omtalar,  att  en  Glauraar, 
troligen  nämnda  Granmar,  hvilken  skall 
varit  boende  på  Klahamraar  å  Selaön, 
varit  den  siste,  som  hållit  ting  vid  Åsa. 
En  annan  sägen  förmäler  om,  att  en  kyrka 
här  funnits.  Öfver  fornlemningeu  finnas 

från  1600-talet  2:ne  grundritningar,  den 
ena  af  år  1667  utaf  Z.  E.  Lundius,  past. 
Ytters.;  den  andra  upprättad  1684  af 
Peringsköld;  ingen  af  dem  är  i  tryck 
utgifven.  Vidare  hänvisas  till  R.  Dybecks 
Runa   1848,  sid.  3,  och    1849,  sid.  3. 
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Äsa,  by  uti  Sandseryds  socken  af 

Tveta  härad  och  Jöuköpiiif^s  län,  på  Ta- 
bei-ffs  norra  sliittninj?;  175  inbyj^j^are  pa 
3'/.,  uitl  skatte  i  11  hemmaiisbnik,  dcraf 
en  {^ärd  u  1  intl  Iluliifi^.  mod  eii  kiiipphani- 
niare,  qvaiu  för  3  par  stenar;  hammare 
finnes  ock  vid  Lilla  Asa.  —  V^  ratl  i 
byn  har  varit  af  drottnin;^  Kristina  do- 
ueradt  till  brnkspaton   Jaques  l)crvitz. 

Åsa,  {jfästi^ifvare^ård  uti  Örmevallii 
socken,  Fjäre  härad  och  Halmstads  län, 
i  läiii^liga  tider  namnkunnig;  för  sin 
iiselhet;  skjutsar  till  Koiujsbacka  i  n.  v. 
IVbo"''^  *^'''  Backa  i  söder   IV4  rail. 

Äsabräcka,  socken,  se  Åshräcka. 

Asafors,  jemhruk  med  manufaktur- 
verk uti  Stcni(årdshults  socken  af  Mo 

härad  och  Jönköpings  län,  öfver  4  mil 

Bydvest  från  Jönköping,  2  mil  från  Ta- 

berg,  är  uppfördt  på  ̂/^  skatte-hemraanct 
Hvirfhults  egor  (fordom  skate  till  Åkers 
socken),  mod  privilegier  i  Juli  1846  för 
ett  bolag,  som  bildats  1844,  med  anled- 

ning af  något  uppkommet  missnöje  med 
förvaltningen  vid  Lomsjö  masugn  i  Åkers 
socken,  af  sjelfogande  bönder,  tillhörande 

masugnens  s.  k.  kollag,  för  tillgodogö- 
görande  af  egna  kol,  och  eges  ännu  af 
samma  bolag.  Stångjernsbruket  består 
af  en  härd  och  en  hammare  för  600 

sk  '  smide;  manufakturverket  af  en  knipp- 
och  2  spikhamrar  med  4  ässjor;  tillverk- 

ningen uppgifves  i  medeltal  för  åren 

1861^—63  till  1,710  ctr. 
Asaka,  socken  uti  Skånings  härad 

af  Skaraborgs  län,  ̂   mil  nordost  från 
Skara,  vid  375  fots  höjd  öfver  hafvet, 
begränsad  i  norr  af  Ledsjö,  i  öster  af 
Eggl)y  och  Skärf,  i  söder  af  Stenura  och 
Skara  landsförsamling,  i  vester  af  Hen- 
dened,  Hangelösa  och  Öfva  socknar;  om- 

fattar 0,334  qv.mil  fast  mark  (efterHahr)  = 
7,730  tid  (7,352  tid,  deraf  1,160  skog, 

enl.  landtm.-direktör  P.  G.  Friberger),  för- 

delade på  23%  mtl,deraf  4%  sk.,  9'/8  kr., 
4'/2  fi'.-säteri,  2  rå  och  rör  och  2^8  fi'-5  och 
bebodda  a(  cirka  1,100  inbyggare,  inbe- 
räknadt  folkmängden  på  förut  blott  i 
kyrkligt  hänseende,  nu  mer  helt  hithö- 

rande 1'/.^  ratl.  Marken  är  till  största 
delen  sank.  jordmånen,  tjonligare  för  gräs- 

växt än  sädesafkastning,  är  dels  lera,  dels 
sand,  men  mesta  delen  sandmylla.  Flera 
vattendrag  finnas,  hvaraf  ett  utgör  till 
en  del  gräns  mot  Ledsjö    och  ett  annat 
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gräjis  mot  Skara  landsförsamling.  Hvar- 
ken  synnerlig  förmögenhet  eller  tryckande 
fattigdom  är  här  rådande;  torpares  och 
backstugusittares  antal  ganska  stort.  All 
fabt  egendom  är  tax.  till  764,900  rdr. 

Socknen  utgör  ensam  ett  pastorat, 
som  är  praibende  för  biskopen.  Kyrkan, 
i  dess  norra  del,  är  byggd  på  en  ås. 
Sockenmagasin  inrättades  här  år  1774. 
Uti  härvarande  fasta  skola  med  2  klas- 

ser och  3  småskolor  erhålla  årligen  c:a 
390  barn  undervisning  af  en  examinerad 
och  tre  oexaminerade  lärare;  till  skolan 

hörer  ett  jjlanteringsland  af  20,000  qv.- 
fots  ytvidd.  —  Ar  1739  gjordes  i  ett 
dike  vid  Ruckhem,  ̂ /^  mtl  skatte,  här  i 
socknen,  ett  fynd  af  smycken  samt  4,000 
bracteater,  svenska,  tyska  och  engelska 

mynt,  tills,  vägande  80  lod.  —  Nyligen 
fångades  här  af  en  piga  en  stor  örn,  som 
höll  på  att  gripa  en  katt,  samt  aflemnades 
efter  erhållet  banesår  till  Skara  museum. 

Af  gårdar  märkas  säterierna  Ranåker 

och  Märene  samt  Manbogården,  l^/j 
frälse,  alla  beskrifna  på  sina  ställen.  — 
Byar  äro:  Märene,  i  katholska  tiden  till- 

hörande Skara  domkyrka,  Berya,  Her- 
tigebo,  Nättorp,  Stymne,  Munstorp,  1  ratl 
krono-säteri  och  öfverste-löjtn.- boställe; 
Hästliolmen,  Heden,  Gammelskog,  Ängen, 
Kidla,  hvardera  1  mtl  säteri,  Qvarnari 

och  Råhäcksängen,  hvardera  '/g»  ̂llt  kr.- 
säteri,  varit  gamla  frälsehemman,  hem- 

fallit kronan  1664,.  såsom  Hogenskild 
Bjelkes  förbrutna  gods,  1723  underlagdt 
Munstorp.  De  i  ecklesiastikt  hänseende 
fordom  hithörande,  biskopsbostället  1  mtl 

Brundsboda  och  ̂ '.,  krono  Stora  Katt- 
hagen, äro  1858  äfven  i  jordeboken  om- 

förda från  Skara  landsförsamling  till  denna 
socken.  —  Adress:  Skara. 

Asaka,  Asaka  1404,  annex-socken  till 
Råda  pastorat,  är  belägen  uti  Kållands  hä- 

rad af  Skaraborgs  län,  1  mil  s.  v.  från  Lid- 
köping, begränsas  i  norr  af  Eåda,  i 

vester  af  McUby,  i  söder  af  Trässberg, 
i  öster  af  Hofby,  emot  hvilkeu  sednare 

Lidan  utgör  gräns;  ett  mindre  vatten- 
drag löper  från  denna  å  raidt  igenom 

socknen  åt  Mellby  till.  Arealen,  0,o70 
qv.mil  fast  mark  eller  1,620  tunnl.  efter 
Hahr,  är  fördelad  på  11 V4  ratl,  deraf 

8 ','4  skatte,  2  krono,  2  frälse,  h vartill 
komma  5'/4  mtl,  bitlagda  1847  från  Träes- 
bergs  socken,  så  att  hela  hemmantalet  nu 
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utgör  9V4  sk..  3  kr.,  43/^  fr.,  tills.  17  mtl, 
på  0,119  qvadr.iriil  =  2,754  tid.  Sock- 

nen, med  lera  till  jordmån  utmed  Lidan, 
eljest  sand  omkring  åsen,  hvarpå  den 
lilla  fyrkantiga  kyrkan,  till  hälften  af 
sten  och  till  andra  hälften  af  trä,  är 
belägen,  bebos  af  c:a  515  inbyggare, 
som  hafva  åkerbruk  till  hufvudnäring. 
All  fast  egendom  är  taxerad  till  354,000 
rdr  rmt  Socknen  har  fast  skola  med 

3  klasser,  der  årligen  169  barn  under- 
visas af  en  examinerad  och  en  oexarai- 

nerad  lärare;  tillhörande  planteringsland 

upptager  2,340  qvadratfots  ytvidd.  — 
I  kyrkogården  äro  nedlagda  direktör  A. 
Johnsons  jordiska  qvarlefvor,  nära  intill 
hans  bostad,  i  en  kulle  med  vidsträckt 
utsigt  öfver  den  angränsande  slätten,  der 
han  först  här  i  orten  började  sin  verk- 

samhet, och  der  han  oragifvit  sin  graf  med 

ett  odödligt  minnesmärke  i  de  stora  vatten- 
aflopp.hvarigenom  dessa  slätters  bördighet 
blifvit  så  märkbart  ökad.  Bland  gårdar 

märkas:  indragna  militiae-bost.  Bostorp, 
1  mtl;  —  Prestgården,  1  mtl,  i  Asaka  by; 
Löjvened  eller  Låfvened  (på  kartan  och  i 

jordeboken  inom  Trässberg),  l'/.^  mtl  sk.; 
1  kr.,  indraget  till  skogsplanteringskassan; 

—  Höglunda,  1 '/•>  nitl  skatte,  med  170  tid 
åker  och  147 'a,  tid  skog  och  betesmar- 

ker, bebyggd  af  ofvannämnda  direktör 

A.  Johnson.  —  Kålöga,  '/o  '"ti  krono- 
skatte i  sambruk  med  ','3  mtl  dito  Bos- 

torp och  V20  ™tl  Tomten,  af  frälsenatur, 
1,384  tids  egorymd,  med  tegelbruk,  der 
årligen  tillverkas  200,000  st.  tak-  och 
murtegel  samt  80,000  st.  rör;  —  Skål- 

lösa, på  gränsen  mot  Råda,  och  Qvänum 

äro   byar.  —  Adress:  Lidköping. 
Asaka,  socken  och  med  Kjelfvened, 

som,  eget  nog,  är  afskildt  härifrån  genom 
Näs  socken,  ett  konsist.  pastorat  af  3:e 

klassen,  i  Skaraborgs  län,  belägen  '/^ 
mil  s.  s.  o.  från  Falköping,  4  mil  från 
Uliicehamn,  hör  dels  till  Wartofta  härad 

af  Skaraborgs  och  dels  till  Redvägs  härad 
af  Elfsborgs  län;  oragifves  i  norr  och 
öster  af  Näs  och  Yllestad,  i  vester  och 

söder  af  Wårkumla,  Smula  och  Åsarps 
socknar;  innefattar  0,i9i  qv.rail  fast  mark 

eller  4,424  tid,  och  0,oi2  qv.-mil  vatten 
(4,306  tid,  deraf  70  skog  efter  laudtm.- 

direktör  Friberger),  fördelade  på  23*72 
mtl,  hvaraf  4' „  skatte,  2^/^  krono,  17 
frälse,    bebodda    af   o:a    620  inbyggare. 

hvartill  komma  4  mtl,  bebodda  af  c:a 

80  personer,  och  som  i  jordeboken  föras 
under  Smula  socken  i  Elfsborgs  län. 
Mellan  båda  länen  utgör  Atran  gräns- 
skilnad;  i  den  böjning  hon  här  gör  in- 

nesluter hon  nämnda  4  hemman.  Marken 

är  backig,  stenig  och  kärraktig,  jordmå- 
nen i  allmänhet  svartmylla,  något  sand- 

blandad.  All  fast  egendom  taxeras  till 

457,700  rdr  (utom  de  4  mantalen).  — 
Kyrkan,  på  en  hög  kulle  i  Asaka  by, 
är  byggd  af  gråsten,  med  tjocka  murar, 

reparerad  år  1795.  Socknen  har  2  flyt- 
tande skolor  om  3  klasser,  der  årligen 

c:a  150  barn  erhålla  undervisning  af  en 
examinerad  lärare. 

Socknen  genoraskäres  af  Falköping 

— Jönköpiugs-jernbanan,  med  station  vid 
Wartofta.  Marknad  hålles  sedan  1772 

fortf.  årligen  i  Juni  och  Oktober  i  Öja- 
by  i  Elfsborgs  län  i  Smula  socken,  tro- 

ligen såsom  väl  behöflig  för  afyttrande 

af  landtmanna-alster,  ehuru  genom  sed- 
nare  författningar  indragen.  Enda  forn- 

minnet utgöres  af  en  lång,  upprest  sten 

på  Högaberget  i  Wartofta  by;  den  an- 
ses vara  ett  af  konung  Stenkils  skott- 

märken,  eller  ett  minne  af  något  här 

hållet  envig.  —  Gårdar  och  byar:  War- 

tofta, säteri  och  by,  10*74^ mtl,  deraf  '/.j 
mtl  utgör  med  V4  mtl  Asaka  kommi- 

nister-boställe. Stenhusgården,  %  mänt. 
krono,  ett  af  de  bästa  hemman  i  Asaka 

by,  är  löjtnants-boställe.  Prestgård,  '74 
mtl.  Oijevalla,  Kyrkeslätt  och  Torp,  sä- 

terier; Jämneberget  (Jammaberget  å  To- 

pografiska corpsens  karta),  '74  mtl  frälse. 
Kyrkenäs,  '/^  Torp,  Låckefalan  (Locke- 

fala), Alåsen,  Tången,  hvartdera  V2  mtl 
frälse,  1  frälse  Stensholmen,  V2  skatte 

Börstorp,  ̂ /^  skatte  Korrarp,  alla  enstaka 
hemman.  —  Adress:  Wartofta  station. 

Asaka,  Asaka  1407,  annex-socken  till 
Lekåsa  pastorat,  är  belägen  uti  Barne  hä- 

rad af  Skaraborgs  län,  3V4  mil  n.  o.  från 
Alingsås,  omgifves  i  nordvest,  norr  och 
nordost  af  Essunga  och  Eling,  i  öster 
af  Lekåsa,  i  söder  och  vester  af  Foglum, 
mot  hvilken  Nossan  utgör  gränsskilnad; 
arealen,  0,228  qv.mil  fast  mark  eller  5,277 

tid  (4,628  tid,  deraf  231  skog,  efter  landtm.- 
direkt.  Friberger),  är  fördelad  på  14||  mtl, 

deraf  6i|».  sk.,  1:\^  kr.,  6%  fr.  (IS-/.,  efter 
Forsell).  Socknen  är  skoglös,  men  har  i 

stället  riklig  tillgång  på  bränntorf;  bygg- 
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nåds-  och  stängselvirke  heratas  på  3  mils 
afstånd  från  Elfsborgs  län;  beboddes  år 
1865  af  c:a  830  inbyggare,  sora  idka 

betydlig  boskapsskötsel.  All  fast  egen- 
dom taxeras  till  350,030  rdr  rrat.  — 

Kyrkan,  nybyggd  år  1866;  en  gammal, 
med  svärdsorden  beprydd,  veteran,  f  d. 

korporalen  J.  Skruf,  en  särdeles  skick- 
lig svarfvare,  har  gjort  allt  svarfveri- 

arbetet  i  kyrkan.  Vid  dess  invigning 

tjenstgjorde  Skruf  sora  klockare  vid  till- 
fället. Efter  kyrkoinvigningeu  skulle  bi- 
skopen förrätta  en  jordfästning.  Då  Skruf 

räckte  spaden  ät  biskopen,  föllo  dennes 
blickar  på  skaftet,  hvarä  stod,  prydligt 
utskuret,  sentensen :  «Cogita  iu  raortem !» 
Efter  ceremoniens  slut  frågade  biskopen 
förvånad  hvera  som  inristat  detta  latin- 

ska tänkespråk.  >»Det  har  jag  gjort,  vör- 
dig  biskop»,  svarade  Skruf  blygsamt,  »jag 
har  skänkt  spaden  till  kyrkan  såsom  ett 
minne  af  mig.»  Gamla  kyrkan,  V^  mil 
från  moderkyrkan,  tillbyggd  1762  och 

målad  1796,  beskrefs  1828  såsom  rym- 
lig och  ljus.  Baruundervisniugen  bestri- 
das gemensamt  med  moderförsamlingens 

uti  en  fast  skola  med  2  klasser  af  en 

examinerad  lärare.  Tingsstället  förmenas 
varit  n.  o.  om  Asaka,  och  i  vester  om 

byn  skall  finnas  en  runsten  med  inskrif- 
ten: Uiuitl)r.  risitt).  stin.  tljaeu.  auftir. 

'^urm.    sun.  9in.  miuli.  kutl)au.  triki. 
—  Inga  större  gårdar  finnas,  men  trenne 
säterier:  Asaka,  eges  af  bönder,  Bäll- 
torp(f)  och  Stora  SveTistorp ;  vid  Baltorp 

finnas  2  qvarnar,  1  såg;  —  ̂ 4  frälse 
Hedan  under  Ribbingsberg;  —  Baltorp, 
Vr  skatte,  Wassbäcken,  ̂ 32  mtl,  hörande 

till  Djupsås  fideikommiss.  —  Prestgård, 
1  mtl  i  Asaka  by.  —  Byar  äro:  Ånstorp, 
Flöttorp,  Åsaka,  l^/o  sk.,  1  kr.,  Abrams- 
torp,  1  fr.,  Lilla  Svenstorp,   1  rå  och  rör. 

—  Adress:  Wårgårda  jernvägsstation. 
Åsaka,  Asaka  1397,  annex-socken  till 

Tunheras  pastorat,  är  belägen  uti  Wäne  hä- 
rad af  Elfsborgs  län,  2  mil  s.  s.  o.  från  We- 

nersborg,  l'/^  mil  från  Trollhättan;  om- 
gifves  i  vester  af  Gudhem,  hvaremot 

Lerumsån  bildar  till  största  delen  gräns- 
linien,  i  norr  af  Tunhem,  i  nordost  af 

Björke,  i  öster  af  Trökörna  och  Frem- 
mestad  af  Wista  härad  i  Skaraborgs  län, 

i  söder  af  Mellby,  Lagmansered  och  Up- 
härads  socknar.  Arealen,  16,316  tunnl. 
(eller  0,705  qvadratmil    fast    mark,    efter 

Ha>ir;  22,888  tid,  deraf  350  vatten,  efter 

Forsell),  är  fördelad  på  38 'g  mantal, 
hvaraf  24%  skatte,  6'  ̂   krouo,  8\'8 
frälse,  och  beboddes  1865  af  2,500  in- 

byggare. —  Inom  socknen  ligger  Kula 
skog,  flera  vattcnqvaruar  finnas.  Tax.- 
värdet  var  893,900  rdr.  —  Kyrkan  ligger 
%  mil  s.  o,  från  moderkyrkan.  —  Gårdar: 
Welanda,  1'/,  fr.,  1  'z.  sk.  underl.,  2'/4  fr., 
\\\dLX?ii  Björnspjutet,  'z^,  och  Sälltorj),  1  mtl; 
—  Mu7ikebo, s'ät(iYi,se  detta  ord.  —  Militiae- 
boställen  äro:  Wälebo,^/.^  kr.-säteri,  i?örrf5- 
led,  1  mtl,  Björnås,  V4,  Ekebaken,  ̂ l^, 
Åsaka,  %  mtl;  —  Asaka  stommen,  1  mtl, 
kora.  boställe;  Mantorp;  Berg;  Börsled, 

gästgifvaregård ;  Lerum,  Anderstorp,  Nord- 
äng, .  Edgärdstorp,  Östanbäck,  Sålebo, 

Skärslycka,  Smedstorp,  Slätterna  Svale- 
hult  och  Höga  äro  byar;  Kifnäbb,  Ekedal, 
Lindas,  Skogebo,tnsiakå  lieraraan;  Wissla- 
qvarn.  —  Adr.:  Wenersborg. 

Asanby,  Asandby,  ett  mtl  ber.  säteri  i 

Nykyrka  socken  af  Aska  härad  och  Lin- 

köpings län,  '^  g  mil  från  kyrkan  och  vid 
pass  2^/0  rail  från  Wadstena;  till  stället, 
med  obetydliga  åbyggnader,  leder  en  icke 
särdeles  god,  men  täck  skogsväg.  Såsom 

dess  första  kända  egare  uppgilves  Mar- 
garetha Lindeberg,  gift  med  majoren  J. 

Anckarfjell;  kora  med  deras  dotter  till 
brukspatronen  på  Carlströms  bruk,  Gabr. 
Wetterberg,  adlad  Bergenstråle;  egdes 
äfven  af  sonen  Nils  Bergenstråle;  köptes 

1775  jemte  Medevi  herregård  från  hof- 
jägraästaren  von  Fersen  af  egaren  tiU 
Bona  bruk,  direktör  J.  Abr.  Grill,  som 
1790  köpte  det,  jemte  Bränninge  m.  fl. 
i  Godegårds  socken,  till  skatte  för  164 

rdr  9  sk.  8  rst.  specie,  och  har  det  allt- 
sedan lydt  under  Bana  bruk;  tax.värdet 

1865  var  24,000  rdr. 
Åsans  eller  Åsarnes  kapellförsamling 

till  Bergs  pastorat,  i  Jämtlands  läns 
Södra  fögderi,  7V2  mil  sydvest  från 
Östersund,  innefattar  4  byar  af  Bergs 
socken,  med  något  öfver  6  mtl,  bebodda 
af  425  inbyggare  (år  1805  af  315,  år 
1855  af  385).  Näringar  äro  enahanda 
med  moderförsamlingens;  här  produceras 
äfven  något  myrjern.  Trakten  är  vild, 

idel  skog  och  berg  (början  till  Klöfsjö- 
fjället  i  vester).  Ljungan  frambrusar 
förfärligt  med  flera  fall  öfver  berg  och 

stenar.  Här  är  björnars  och  elgars  hem- 
vist;   mångenstädes    vittna    endast   ned- 
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bränd  skog,  afbarkade  träd  och  enstaka 
fäbodar,  att  raenuiskan  stundom  uppe- 

håller sig  i  denna  ödemark.  Ofta  för- 
lora sig  höjderna  i  djupa  afgrunder;  men 

så  gitVas  ock  från  flera  bergsryggar  sköna 
och  vidsträckta  utsigter  öfver  den  nedan- 
fore  liggande  bergsslätten,  såsom  från 
höjden  ofvanom  hya  Tosteråsen.  En 
mängd  bäckar  och  kärr  framalstra  ett 
ofantligt  antal  mygg,  som  särdeles  plåga 
de  resande,  hvilka  ha  sin  väg  härigenom. 
1  denna  dystra  trakt  finnes  dock  en  för 
enkelhet  och  sedernas  renhet  i  hög  grad 
utmärkt  befolkning;  okyskhet  ådrager  sig 
allmänt  och  djupt  förakt,  på  samma 
gång  som  s.  k.  nattliga  hedersbesök  äro 
allmänna.  När  ärliga  flickor  gå  med 

rosenröda  och  andra  ljust  färgade  mös- 
sor, måste  de  okyska  visa  sig  i  kyrkan 

med  mörkbruna  eller  mörkblå  mössor 

och  om  hvardagarna  kläda  sig  som  hu- 
stur, d.  ä.  omlinda  hela  hufvudet  med 

kläden,  då  dygdiga  flickor  hafva  öfra 
delen  af  hnfvudet  bart. 

Det  lilla  träkapellet,  invigdt  1764 

och  beläget  2  mil  från  moderförsamlin- 

gens, 5  mil  från  Öfver-Hogdal,  2 '/o  mil 
från  andra  annexet  Rätan,  besökes  flitigt, 

och  söndagen  hålles  i  helgd.  Efter  slu- 
tad höbergning  och  skörd  hållas  enkla, 

glada  måltider  med  dans,  men  alltid 
inom  måttlighetens  och  anständighetens 

gräns.  —  I  Öster-Åsens  by,  som  ligger 
bortom  Tosteråsen  åt  Klöfsjö  till,  är 
gästgifvaregård,  hvarifrån  skjutsas  i  norr 

till  Svensta,  1  '/o  i^ilj  ™-  A-  I  denna  by 
ligger  ock  träkapellet,  i  hvilket  märkes  en 
vacker  målning:  Anglarne,  firande  i  höjden 
Kristi  födelse,  och  Österlandets  konungar, 

medförande  skänker  till  honom.  På  pre- 
dikstolen äro  i  förgyldt  trä  Evangelister- 

nas  porträtter  med  sinnebilderna  af  ett 

lejon,  en  öm  etc.  —  Undervisningen  be- 
strides  gemensamt  med  modersocknen  uti 
en  fast  och  tre  småskolor.  —  De  2  öf- 

riga  byarne  äro  Vester-Asen  och  Hallen. 
—  Adress:  Östersund. 

Asarp  med  Smula,  Solberga  och 
Kölaby,  ett  konsistorielt  pastorat  af  2:a 
klassen,  hörande  till  Redvägs  kontrakt  af 

Skara  stift,  med  64;:'  (69l',o)  mtl,  l)e- 
bodda  af  c:a  2,450  personer.  Afgifterna 
till  pastor  uppgå  till  omkring  2,220  rdr 
och  till  komminister  till  omkring  60<). 
Pastoratet,  fordom  kalladt  Åstorp,  ansos 

fått  namn  af  en  från  norr  till  söder  in  uti 

Blidsberg  sig  sträckande  ås,  här  och  der 
beväxt  med  gran  och  enbuskar.     Det  är 

till  största  delen    beläget  i  Redvägs  hä- 
rad af  Elfsborgs  län,  och  den  öfriga  delen 

i  Skaraborgs  län.  Frökinds  och  Wartofta 
härader,  med  580  fots  höjd  öfver  hafvet. 
—  I   detta    »Redvägs    härads    kornbod» 
finnes  dock  en  stor  mängd  mossar,  mo- 
ras    och    träsk,    bland    hvilka    den    vid 
prestgården    är    märklig    dcraf,  att  inga 
växter  trifvas  der,  ehuru  man  under  torra 
år  kan  gå  torrskodd    öfver    dess    svarta 
yta.     Kändt    är,    att    under   ett  och  ett 

hälft  sekel  har  man  härifrån  årligen  hem- 
tat    flera    lass   fururötter,  som  efter  käl- 

lossningen det  ena    året  efter  det  andra 
skjutit  allt    högre   upp,  tills  de  kommit 
att  ligga  lösa  ofvanpå.  Äfven  vid  Asarps 

by  ligger  en  torfmosse,  der,  vid  torftag- 
ningar  på  2  alnars  djup,  icke  sällan  på- 

träffats stora,  på  ytan  kolade  trädstubbar 

och  under  året    1815    hittades  på  3  al- 
nars djup  kolhögar  och  malmkulor.  Sko- 
gen mycket  medtagen  och  flera  hemman 

rentaf   sköflade.      Betet   är    otillräckligt. 
Jordmånen    i    delen    af    Skaraborgs    län 
består   af  mindre  sandblandad  mylla  än 

i  den  öfriga,    och    ju    längre   från   läns- 
skilnaden,  desto  sandfullare.    Fruktträds- 
planteringar  vid  bondgårdarna  omnämnas 
här  redan  i  början  på  1800-talet.  Inom 
pastoratet  finnas  24  par  skattlagda  qvar- 
nar  och  2  par  för  husbehof,  1  husbehofs- 
och  5  skattlagda    sågar    samt  1   färgeri, 

1  garfveri  och  1  knippharamare.  —  Åsarp, 
modersocken,    belägen  i  Redvägs    härad 
af  Elfsborgs  län  i  dess  nordöstliga  hörn, 

1^/^    mil    söder    frän    Falköping,  3  mil 
från    Ulricehamn,    begränsas    i    norr    af 
Smula,  i  nordost    af   Asaka,    i  öster    af 

Asaka    och    Westorps  socknar  af  Skara- 
borgs län,  i  söder  af  Solberga  och  Kö- 

laby   samt  i  vester    af  Börstig  i  Skara- 
borgs län.  Arealen  6,711   tunnland  eller 

0,290  qvadratniil  fast    mark    (efter  Hahr; 
Forsell  uppgaf   9,697   tid),    är    fördelad 

pa 

141 

mtl    skatte,    1},]  krono,  3V-> 

frälse,    tillsammans    19Vir  ii^tl,  bebodda      ' 
af  892  personer;  härtill  komma  i  kyrk- 

ligt afseende  tillhörande  4 '/o  mantal  pä 

1,157  tid,  belägna  inom  Frökinds  härad  *) 

*)  Asarps  och  Smulas  areal  inom  Frökinds  härad 
nppgifves  af  direktör  Friberger  till  0,084  qv.- 
mil  på  12"„  mtl,  eller  160  tid  pr  I  mtl. 
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af  Skaraborgs  län,  bebodda  af  150  in- 
vånare. Af  folkmängden  äro  127  bön- 

der på  egna  hemman,  72  toi-pare,  57 
backstugu-  och  inhvseshjon,  34  fattig- 

hjon, 27  man  af  Elfsborgs  och  Vestgöta 

regimentcn.  I  nordvi'st  och  till  en  del 
i  öster  utgör  Atran  gräns  mot  Skara- 

borgs län.  Mot  öfvcrsviimuingar  af  den- 
na å  har  nyligen  ett  bolag  bildats  att 

medelst  gräfning  af  en  kanal  frän  Warna 
till  Bredared  tillvinna  sig  flera  hundra 

tunnland.  All  fast  egendom  (inom  Rcd- 
vägs  härad)  är  taxerad  till  448,200  rdr. 

—  Kyrkan,  med  högt  läge,  på  en  jemn 
och  vacker  plan,  1  mil  söder  från  War- 
tofta  jernvägsstation,  är  omgifven  af  träd- 

planteringar från  åren  1817  och  1818, 
sedan  1829  sammanbyggd  med  Smulas, 
har,  såsom  redan  är  nämndt,  fått  namnet  af 
de  socknen  genomgående  sandåsarnc,  och 

kallades  på  1400-talet  Asatorp  eller  Åas- 
thorp,  om  sedermera  öfvergått  till  det  lät- 

tare uttalade  Asarp;  har  ingenting  märk- 
värdigt att  förete;  den  är  uppförd  i  sednaste 

tids  smaklösa  magasinsstil.  1  tornet  fin- 
nas förvarade  några  söndriga  vapensköl- 
dar samt  en  påminnelse  om  den  fordna 

rigorismen,  nämligen  en  strafFstock  för 

ej  mindre  än  3  par  fötter.  På  kyrko- 
gården äro  3:ne  ̂ rafliällar  öfver  3  af 

församlingens  pastorer.  — -  Barnundervis- 
ningen bestrides  gemensamt  med  Smula 

i  en  flyttande  skola  om  4  klasser,  och 
uppgår  årligen  skolbarnens  antal  till  278; 
plauteriugsland  om  21,000  qvadratfots 

ytvidd  och  sockenmagasin  finnas.  — 
Socknen  är  rik  på  fornminnen:  ättehög 
finnes  vid  ättehög,  kummel  vid  kummel. 

Uti  ett  af  dessa  kummel,  beläget  '/^^ 
mil  norrut  från  Asarps  kyrka,  står  en 

trehörnig,  mot  toppen  afsnialnande,  4^/., 
alnar  hög,  vacker  niärkelsesten.  Sydvest- 

ut,  ','4  mil  från  Asarp,  står  en  af  vårt 
lands  vackraste  runstenar,  i  orten  kallad 

»Olsbrosten»,  sammandraget  af  »Olles  brors 
sten»,  med  inskrift:  »Gufi  reste  sten  denna 
efter  Ulaf  (Olof)  son  sin,  dräng  (ung 
man,  yngling)  hårda  (mycket)  godan; 

han  vardt  dräpen  i  Esthatog  (Österlands- 
tåg,  tåg  till  österländerna  eller  landet»). 
Det  märkligaste  fornminnet  utgöres  dock 

af  en  3^.,  aln  hög  sten,  pä  hvars  norra 
sida  spår  efter  runor  förevisa  sig,  och 

hvaromkring  flera  grifthögar  ligga.  Stäl- 
let,  der    dessa    ruiner    befinna    sig,  byn 

Alfsared,  är  ock  af  traditionen  omnämnd 
som  en  forntida  stad,  hvilken  blifvit  af 
Danskarne  förstörd.  I  Högs  by  står  en 

runsten,    hvarå     Liljegren     läst:     ̂ sluUi: 
rfi6ll)i:  stciu:  ll)iua:  iflir:  Qrsluuvn: 
fflalut:  sin:  auk:  liartl)i:  bru:  ll)i&i. 
—  Inom  socknen  finnas  inga  .säterier, 
men  väl  flera  friUselicmman,  hvilka  hafva 
tillhört  flera  adliga  slägter.  Gårdar:  1  mtl 
skatte  Alfvared,  med  qvarn,  Smedje  qvarn 

och  såg  med  ̂ 7,^  skatte  Ekeberg,  utgör 
största  gården.  Större  byar  äro  vidare: 

Boda,  Wuberga,  Åsarp,  1','.,  skatte,  ̂ /^ 
prestgård,  1  '/.^  frälse,  Yttre  eller  Öije- 
Innda;  Fiiujcnivarns  färgeri.  Inom  Frö- 

kindshärad ligga:  byn  I/ögom  1  mtl  sk., 
2'/.,  fr.  oeh  '  .,  mtl  militiae,  samt  Ilolmes- 

torp,^  7.1  mtl  skatte. —  Adr.:  Falköping. 
Asarp,  ett  frälse-räteri  uti  Wiking- 

stads  (Wickenstad  i  1709  års  jordebok) 
socken,  Walkebo  härad  och  Linköpings 

län,  l'/g  mil  .sydvest  från  Linköping,  af 
1  mtl;  har  varit  ett  kronohemman,  som 
donerades  lö26  till  r.  r.  Knut  Possc, 

bortbyttes  1627  till  Otto  v.  Scheiding, 
egdes  af  dottern  Anna,  gift  med  G.  von 
Schönfelt,  och  utbyttes  af  henne  från 

reduktionen,  tillhörde  1700  hennes  dot- 
ter Anna,  gift  med  M.  Gyllentrost,  1726 

deras  måg  S.  Engelkrona,  på  1750-talet 
dennes  son,  1818  till  större  delen  samma 
slägt;  vid  samma  tid  uppgafs  säteriet 
haft  24  t:rs  utsäde,  50  å  60  lass  hö- 
bergning,  nödtorftigt  mulbete,  ringa  skog 

till  gärdsle  och  vedbränsle,  gammalt  bo- 
ningshus. Ar  1850  egdes  det  af  Nils 

Månssons  enka  och  barn,  1865  af  två 
bönder;  var  s.  år  tax.  till  13,600  rdr. 

Asarp,  Asatorp  1540,  annex-socken  till 

Läughems  patronela(?)*)  pastorat,  är  belä- 
gen uti  Kinds  härad  af  Elfsborgs  län,  2V2 

mil  s.  o.  från  Ulricehamn,  4 ','4  mil  s.  v. 
från  Borås;  den  liknar  en  triangel,  hvars 
spets  inskjuter  ett  långt  stycke  åt  söder 
in  i  Tranums  socken,  som  sålunda  om- 
gifver  Asarp  i  vester,  söder  och  öster, 
pä  gränsen  deremot  ligger  Öresjön,  är 
för  öfrigt  omgifven  i  norr  af  Månstad 
och  Hulared,  på  hvars  gräns  Grytereds 
sjö  ligger;  gränsen  i  vester  bildas  af 
Atrau.  Arealen,  3,518  tid  fast  mark 
eller    0,152   qvadratmil    och    0,oi3    vatten 

*)  I  brist  af  dokumenter,  som  styrka  egarne  af 
Torpa  uti  patronatsrätten,  har  densamma  blif- 

vit bestridd  af  församlingsboerna. 
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(efter  Hahr;  af  Forsell  uppgifves  hela 
arealen  till  6,156  tid),  är  fördelad  pä 

5^'s  ratl,  deraf  1  skatte,  ̂ ,4  krono,  3% 
frälse;  dessutom  hör  hit  i  kyrkligt  hän- 

seende Sjörred,  '/g  mantal  krono-skatte, 
beläget  i  socknens  östra  kant,  men  i 
borgerligt  hörande  till  Månstads  socken. 

Socknen,  med  i  allmänhet  jemu  mark, 
ymnigt  beväxt  med  barrskog,  bebos  af 
325  inbyggare.  All  fast  egendom  är 
taxerad  till  115,100  rdr  rmt.  —  Kyrkan 
ligger  V5  mil  frän  raodersocknens  och 
2 '/o  mil  från  Sveuljunga  gästgifvaregård  ; 
dess  ålder  är  obekant;  en  gammal  sägen 
berättar,  att  den  i  fordua  dagar  varit 
ett  fäste  och  bebodt  af  ett  fruntimmer 

benämndt  Asa-Långa,  som  jemväl  säges 
vara  begrafven  ej  långt  från  kyrkan  ut- 

med den  landsväg,  som  nu  leder  till  Lim- 
raareds  glasbruk;  den  förmodade  grafven 
ar  till  sin  längd  utmärkt  med  en  sten  vid 
hufvudet  och  en  vid  fötterna.  —  Förnäm- 

sta fornminnet  utgöres  af  några  lemningar 
nära  kyrkan,  vid  en  liten  å,  efter  fordua 
^tet  Apensten  eller  Oppensten  (se  detta 
ord),  som  var  beläget  på  Asarps  Ladug. 

egor  på  en  hög  kulle,  rundtomkring  om- 
gifven  af  mossar;  det  enda,  som  åter- 

står deraf,  är  en  del  grundmurar  samt 
en  raserad  stenväg  öfver  mossarna  till 
den  fastraark,  som  träffas  söder  om  fästet. 

—  Gårdar  och  byar:  Limmareds  glas- 
bruk, underlydande  1  mtl  skatte  Åsarp 

Ladug.,  %' frälse  Fåhle,  Vo  Åhs,  2% Åsarp,  med  qvarn,  såg  och  ålfiske  vid 

Atran,  på  hvars  andra  sida  inom  Tra- 
num  I.imraareds  säteri  är  beläget  (se 

dessa  ord).  Skårtebo,  ̂ /^  mtl,  är  kora- 
minister-boställe. —  Adr.:   Svenljuuga. 

Asaskogsbergh.  i  Wärmland  namnes 
bland  råmärkena  pä  gränsskilnaden,  som 
utstakades  1554  mot  Norge  och  ännu 
är  densamma. 

Asbacka,  sågverk  i  Bollnäs  socken 

af  Södra  Helsinglands  fögderi  och  Gefle- 
borgs  län,  vid  Rösteån,  omkring  700 

alnar  norr  om  Bergforss  bruk,  är  taxe- 
radt  till  25,000  rdr;  eges  af  handelsbo- 

laget J.   G.  Grönvall  &  C:ni. 

Asbacka,  två  gårdar  i  Ofvansjö  soc- 
ken af  Gefleborgs  län,  hvaraf  den  ena 

med  garfveri;  här  är  banvaktshus  å  Gefle 
— Falu  jernväg. 

Åsberg,  gård  i  Gestrikland,  bar  till- 
hört kanslirådet  Anders  Schönberg  d.  y., 

bekant  för  »Historiska  bref  om  svenska 

regeringssättet»  samt  »Utkast  om  det 

allmänna  uppfostringsverket».  Här  till- 
bragte  han  sina  mognare  år  och  ålder- 

dom, sysselsatt  med  enskilda  affärer,  stu- 
dier och  en  trägen  brefvexling  i  politiska 

och  litterära  ämnen,  hvaribland  här  raå 

nämnas,  att  han  riktat  Gezelii  biografi- 
ska lexikon  med  många  och  vigtiga  bidrag. 

Minnet  af  hans  välgörenhet,  fryntlighet  och 
och  hjälpsamhet  är  ännu,  i  öfver  60  år  efter 
hans  död  på  Åsberg  1811,  derstädes  ej 
utslocknadt.  Sitt  bibliothek  af  omkring 

2,000  volymer  testamenterade  han,  efter 
att  förut  ha  till  Stockholm,  Uppsala  och 

Linköping  lemnat  något,  till  Gefle  gym- 
nasium, med  förbehåll,  att  de  derigenom 

uppkommande  dupletterna  skulle  gifvas 
till  Hernösands  gymnasium.  (Ur  Biogr. 
Lex.,  14:de  band.,  2:dra  haft.)  Månne 
denna  gård  Åsberg  är  den,  som  nu  lyder 

under  Åraots  bruk  och  ligger  i  Ämots  soc- 

ken,^ 5^4  mil   n.  v.   från  Gefle? 
Asbergby  eller  Bergby,  gård  uti  Ös- 

tuna  socken  af  Långhundra  härad  och 

Stockholms  län,  'A  iDil  söder  från  kyr- 
kan, som  ligger  2  mil  söder  från  Upp- 
sala, består  af  2  mtl  frälse  med  qvarn 

och  såg  samt  underlydande  ̂ /^  mtl  sk. 
Långlunda.  Bergby  har  tillhört  slägterna 
Kruus,  Rosenstjerna  1685,  Posse  omkr. 
1772,  grefvinnan  Taube  1825;  egdes 
1849  af  major  Nisbeth  och  1865  af 

majorskan  C.  W.  Nisbeth;  hela  taxe- 
ringsvärdet nämnda  år  var  54,750  rdr. 

År  1815  egde  gården  25  t:rs  utsäde,  ym- 
nig äng  och  skog,  vackert  boningshus  af 

trä  med  ny  och  väl  anlagd  trädgård. 

Asbo,  Norra.  Härad  af  Christian- 
stads län,  beläget  öster  om  staden  En- 

gelholm  och  begränsadt  i  norr  af  Hal- 
landsås, som  utgör  gränsskilnaden  mot 

Halland,  i  öster  af  Vestra  Göinge  härad, 
i  söder  af  Ousjö  och  Frosta,  i  vester  af 
Bjäre  och  Södra  Åsbo  härader,  med 
Röuneån  till  gräns  mot  sistnämnda.  På 
en  areal  af  8,858  qv.mil  =  204,999  tid 
fast  mark  och  0,211  qvadratrail  vatten 

(efter  Forsell  225,137  tunnland),  om- 
fattar detta  härad  15  socknar:  Fager- 

hult  (12Jg  mtl,  795  inbyggare),  Förm^r- 
tofta  (23i|  mtl,  1,650  inb.).  Gråmans- 
torp  (32|g  mtl,  1,850  inb.),  Kellna  (15V8 
ratl,  809  inb.),  Mwika- Ljungby  OS'/, 
mtl,  2,005  inb.),  Oderljunga  (2UJ  ratl, 
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1,870  inb.),  Perstorp  (HVg  mtl,  865 
inb.),  Riseberga  (45%  mtl,  3,620  inb.), 
Rya  (ISVe  '"••I,  1,022  inb.),  Tåssjo 
(15%4  mtl,  1,470  inb.),  Tåstarp  (15|,| 
mtl,  875  inb.),  Wedhy  (ISV,»  mtl,  1,620 

inb.),  Örkelljunga  37  \'.,  mtl,  3,342  inb.), 
Össjö  (19'/g  mtl,  1,156  inb.)  och  Östra 
Ljuugby  (22|i  mtl,  1,250  inb.),  delar 
af  4  socknar:  Ilishult  (2%  mt).  200 
inb.),  Konga  (1  mtl,  105  inb.),  Röstånga 
(4%  mtl,  160  inb.)  och  Ihrup  (2  mtl, 
160  inb.),  med  tillsammans  337^^  mtl, 

deraf  175^  {2  skatte,  45^/3.,  krono  och 
II7V24  frälse.  Inbyggarnes  antal  upp- 

gick år  1805  till  13,875,  år  1855  till 
21,700  och  1866  till  25,000  personer. 
—  Häradets  medelhöjd  öfver  hafvet  är 
beräknad  till  174  fot.  Af  arealen  upp- 

tager odlade  jorden  c:a  17,100  tid  och 
naturlig  äng  32,610  tid.  Åkerbruket,  som 

i  en  stor  del  af  häradet  utgör  hufvud- 
uäriugen,  utmärker  sig  genom  en  stark 

tillökning  uti  sädesproduktionen,  föror- 
sakad ej  mindre  genom  ett  allmännare 

bruk  af  mergling,  särdeles  i  sydvestra 
delen,  der  tillgängen  på  god  mergel  är 
tämligen  allmän,  än  genom  odling  af 
mossar  och  hedar  uti  skogstrakterna,  som 
upptaga  de  norra  och  östra  delarna. 
Redan  1862,  då  upprensningen  af  Rön- 
neån  till  Sönnarslöfs  bro  blef  fulländad, 

afgingo  på  denna  vattenväg  betydliga  sä- 
desqvantiteter  till  Engelholra.  Rotfrukt- 

odling och  en  ändamålsenlig  afdikning, 
särdeles  uuderdikniug  af  tegelrör,  före- 

komma sällan,  utom  vid  de  större  egen- 
domarna, der  endast  med  få  undantag 

cirkulationsbruk  finnes.  Mejerihandtering 
idkas  nära  nog  uteslutande  vid  de  s.  k. 

herrgårdarna;  vid  några  af  dessa  an- 
vändes drainering.  Förbättrade  redskaper 

spridas  till  jordbruket  mer  och  mer, 
t.  o.  m.  mindre  jordbrukare  hafva  nu 

mer  alla  sin  plog  och  sin  klösharf.  En- 
skilda personer  hålla  transportabla  trösk- 

verk för  hästkraft  allmänheten  tillhanda. 

Boskapsskötseln  bedrifves  i  allmänhet  icke 
med  någon  särdeles  framgång.  Såsom 
ett  vackert  undantag  namnes  dock  Berchs- 
hills  egendom,  som  innehafves  af  frih. 
C.  Ruuth,  och  som  har  att  uppvisa  en 
utmärkt  kreatursbesättning,  allt  af  egen 
afvel.  Dock  synes  som  allmogen  nu 
mer  än  tillförne  uppfattat,  att  möda, 
nedlagd  på  förbättrad  kreatursafvel,  med- 

!  för^sina  stora  fördelar,  och  torde  landt- 
I  bruksmötena  dertill  i  väsendtlig  mån  bi- 

I  dragit.  Ilästafveln  står  på  en  låg  stånd- 
punkt. År  1862  placerades  af  central- 

I  styrelsen  för  liästafvelns  befrämjande  eu 
hingst  från  England  å  Gångvad  i  Össjö 
socken.  Eårskötseln  existerar  endast  för 
ortens  behof  af  kött  och  ull  till  hus- 

slöjder. Skogsliushullniiigen  bedrifves, 
med  få  undantag,  illa  och  förödande. 
Flera  tusen  tid  torfmossar  finnas,  hvar- 
ifrån  både  Södra  Åsbo  och  Bjäre  hära- 

ders inbyggare  hemta  sitt  hufvudsakliga 
behof.  Såsom  binäringar  förekomma  för- 

färdigandet af  lärfts-,  blångarns-  och 
gröfre  bomullsväfnader,  golfmattor,  lagg- 
kärl  och  en  del  enklare  möbler;  dock 
är  biskötseln  mest  framstående,  ehuru- 
väl  allmogen  icke  har  någon  närmare 
kännedom  af  de  nyare  methoderna  för 
dess  bedrifvande.  Bland  fabriksinrätt- 

ningar må  nämnas  Klippatis  i  stort 
drifna  pappersbruk  och  kopparhammaren 
vid  Koj^parjiiullan;  marknadsplats,  apo- 
thek  och  poststation  finnas  i  Äby  t  Grå- 
manstorps  socken,  der  äfven  både  detta 
och  Södra  Åsbo  häraders  tingsställe  är 

förlagdt,  poststation  i  Örkelljunga,  gäst- 
gifvaregårdar  vid  Blekemåla,  Fagerhult, 

Ulf,  Äby,  Örkelljunga  och  Östra  Ljung- 
by. Häradet  har  sedan  1841  brandstods- 

inrättning  (år  1860  uppgick  det  tecknade 
värdet  till  5,732,410  rdr),  sparbank  i 
Aby  sedan  1860  (räknade  vid  1864  års 
slut  764  delegare,  med  ett  kapital  af 
101,604  rdr,  under  året  voro  insatta  c:a 

18,000^och  uttagna  c:a  14,000  rdr.) — 
Norra  Åsbo  härad  var  med  i  den  pant, 

som  danska  konungen  Kristoffer  II  lem- 
nade  åt  Knut  Porse,  troligen  i  erkänsla 

för  flyktade  tiders  biträden.  —  Bland 
gårdar  märkas,  utom  förutnämnda:  Bjers- 
gård.  Blåsinge,  Herrevadskloster,  Rössjö- 
holni,  Skillinge  och  Össjö;  i  detta  härad 
äro  ock  militärmötesplatserna  Ljungby 
hed  och  Bonarp  belägna. 

Åsbo,  Norra,  kontrakt  i  Lunds  stift, 
innefattar  6  pastorat:  Östra  Ljungby; 

—  Gråmanstorp ;  —  Riseberga;  —  Oder- 
Ijunga;  —  Örkelljunga;  —  Össjö  samt 
Fagerhdt,  annex  till  Hishults  pastorat  i 
Göteborgs  stift.  Folkmängden  20,545. 
Yid  1865  års  slut  funnos  16  fasta  sko- 

lor, 6  flyttande  och  8  småskolor,  deri 

I   under    året    3,180  -barn   erhållit  under- 
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visning,  hvarförutom  600  blifvit  under- 
visade i  hemmet  oeli  enskild  skola.  — 

Åsbo,  Norra  och  Södra,  samt  Bjäre 

härader  utgöra  ett  fögderi  af  Christian- 
stads län  och  en  domsaga  under  Skåne 

och  Blekinge  hofrätt.  Hemmantalet  ut- 
gör 738^,6  mtl,  taxerade  till  30,477,166 

rdr  (1  mtl  tax.  till  41,300  rdr),  och 
dertill  komma  verk  och  lägenheter,  tax. 
till  1,125,700  rdr;  folkmängden  är  55,600. 
Hela  bevillningsafgiften  uppgår  till  c:a 
23,600  rdr. 

Åsbo,  Södra.  Härad  af  Christian- 
stads län,  söder  om  staden  Engelholm, 

är  begränsadt  i  norr  af  Bjäre,  i  öster 
af  Norra  Åsbo,  med  Rönneån  till  gräns 
mot  båda  häraderna,  i  söder  af  Onsjö, 
i  vester  af  Luggude  härad  och  i  n.  v. 
af  Skelderviken  i  Kattegat.  På  en  areal 

af  2,46(5  qv.mil  land  =  57,070  tid  och 
0,004  qvadratmil  vatten  innefattar  detta 

härad  10  socknar:  Ausås  (44^  ̂ g  mtl, 

1,835  inb.),  Björnekidla')  (14',  le  mtl, 
1,140  inb.).  Broby')  i\0\\  mtl,  690 
iub.).  Höja  (30 V2  mtl,  1,760  inb.),  Qvi- 
dinge  (33$^  mtl,  2,755  inb.),  Starby 
(I2fj|  mtl,  700  inb.),  Stenestad  (7% 

mtl,  795  inb.);  Ströfvelstorp  (41'/4  mtl, 
1,940  inb.),  ̂ ö«Har*^/ö/ (12^'^  mtl,  1,335 

inb.)  och  Norra  Wram')  (17", g  mtl, 
1,215  inb.),  med  tillsammans  225]^  mtl. 
Inbvggarnes  antal,  som  år  1805  var 
6,305,  uppgick  1855  till  12,330(5,000 
på  qvadratrailen)  och  1865  till  14,150 
personer.  —  Igenom  häradet,  som  har 
en  medelhöjd  öfver  hafvet  af  105  fot, 
går  en  skogsås,  på  flera  ställen  Vo  ™il 
bred  och  till  större  delen  beväxt  med 

bok-  och  annan  löfskog,  men  der  äfven 
ängar,  åkerfält  och  gårdar  finnas.  En- 

skilda punkter  af  åsen  erbjuda  en  vid- 
sträckt utsigt,  så  väl  åt  slätten  med  dess 

många  kyrkor,  som  åt  Öresund,  åt  Nord- 
sjön och  bergsudden  Kullen.  Af  arealen 

upptager  odlad  jord  c:a  34,520  tid  och 
natnrlig  äng  5,115  tid.  Jorden  skötes 

i  allmänhet  väl,  och  bedrifves  raerglin- 
geu  oförtrutet,  så  att  inom  kort  torde 
hela  häradets  åkerjord  vara  öfvermerglad. 
Drainering  bemärkes  synnerligast  inom 
Norra  Wrams  socken,  der  år  1862:  550 
tid  voro  drainerade.   Akerbriiksredskaper 

*)  Delar  af  dessa  sockuar  liora  till  Luggude  hä- rad af  Malmöhus  läD. 

förbättras  och  maskiner  anskaffas.  På 

Wegeholm  begagnas  lokoraobil- eller  ång- 
tröskverk.  Tväune  gradmätare  för  jord- 

brukets framåtskridande  här  hafva  vi  uti 

den  stora  spannmålsexport,  som  1859 
egt  rum  i  Engelholm,  samt  i  den  allt 
mer  och  mer  tilltagande  importen  af 
bigöduingsämneu,  synnerligen  fosforsur 
kalk,  hvaraf  en  otrolig  mängd  da  inför- 

des från  Danmark  och  här  betydligen 

användes.  Naturliga  ängar  finnas  huf- 
sakligen  endast  längs  Wegeån.  Sko- 

gar såväl  som  torfmossar  äro  nära  ut- 
tömda; allmogen  här  begagnar  vedspa- 

raude  spislar,  mest  från  Helsingborgs 
gjuteri.  Bland  binäringar  må  nämnas 

ylletygsväfnader,  tjärutillverkuing  och  bi- 
skötsel, som  på  Oregården  idkas  efter 

Dzierzonska  methoden,  med  de  förän- 

dringar, som  jägermester  Bruun  i  Dan- 
mark antagit,  och  med  särdeles  omsorg 

vid  Wegehobii.  Häradet  har  gemensamt 
med  Bjäre  härad  brandstodsinrättning, 

stiftad  1851;  sparbank  finnes  å  Wege- 
holm ;  vid  Åstorp  och  Ingelstorp  äro 

gästgifvaregårdar.  Bland  gårdar  märkas: 

Dragesholm,  Spatmarp,  Tommarp,  We- 
geholm och    Wrams-Gunnarstorp. 

Åsbo.  Södra,  kontrakt  i  Lunds  stift, 

innefattar  6  pastorat:   Norra   IW-ani;  — 
■  Björnekulla;  —  Qvidinge;  —  Höja;  — 
Ausås;  —  Ströfvelstorp.  Folkmängden 
15,500.  Vid  1865  års  slut  funnos  18 

fasta,  7  flyttande  folkskolor  och  1  små- 
skola, deri  2,240  barn  under  året  er- 

höllo    undervisning;    under    samma    tid 
:    hade  c:a  300  undervisats  i  hemmet  och 
'■   i  enskild  skola. o 

'  Åsbo,  socken  uti  Göstrings  härad  af 

I    Linköpings  län,   iVg   ™il  fi'åii  Skeninge, 
'    mellan  Ekeby  i  s.  s.  v.  och  vester,  Mjöl- 

by   i    nordost,    Vestra    Harg  i  o.   n.  o., 
Malexander  i  s.  s.  o.,    innefattar  på  en 
areal  af    24,693    tid   =   l.oev  qvadr.rail 
land  och  0,020  d:o    vatten    (efter   Hahr), 

(Thara   uppgifver  l,07i  qvadratmil,  deraf 
O,02:i  vatten),   24%  nitl  skatte,  V2  krono, 

20'A>  frälse,    tillsammans  43%  mtl,  be- 

bodd"a   1865  af  2,080  inbyggare  på  500 hushåll.     Socknen,    med    430    fots  höjd 

I    öfver    hafvet,    hör    till     den     bergaktiga 
I    norra  sluttningen    af    den  på   Holaveden 

i    utgrenade    landthöjd,    som    skiljer   iSom- 
1    men    från    Svartåns    mellersta  lopp;    på 

I    ett  par  sträckor  utgör  nämnda  å  vestlig 



Åsbo. Åsbo. 597 

gräns  med  krökningar  mot  öster  och 
norr  till  Mjölby  socken  och  upptager 
vid  Stjjälsnäs  Huruåii,  strax  efter  att 
den  gjort  ett  vackert  vattenfall  och  förut 
sjelf  upptagit  flera  bäckar,  hvaraf  en 

större  från  sjöarne  Döpplint/en,  Bjövk- 
naren  och  Frebys/m;  mellan  Stråisnäs 
och  Grönlund  upptager  åu  den  midt 
igenom  socknen  rinnande  Åsboån,  som 
under  sitt  lopp  från  sjön  Ojareii  på 

gränsen  till  Malexander  i  nordvestlig  rigt- 
ning  bildar  Sågsjön,  förenar  med  Ryd-  och 
Grajisjöarne  Ojaren,  upptager  Latjgaren 
nordligare,  från  söder  Kexlan,  samt  gör 
för  öfrigt  5  mindre  fall.  I  geognostiskt 
afseende  förtjenar  omnämnas,  att  flera 
lösa  klumpar  af  orsten  blifvit  funna  i 
ett  grustag  på  hemmanet  Ingemartorps 
egor,  då  eljest  orsteneu  blott  förekommer 
uti  flolägriga  kalkberg.  Vid  Asboåns 
utfall  i  Svartån,  hvarest  dalarne  mötas 

och  utbreda  sig  något  öppnare,  är  lan- 
det särdeles  vackert,  oravexlande  af  höj- 
der, slätter  och  vatten,  samt  välbebygdt. 

Annars  genomstrykes  det  hela  af  dels 
bergiga,  dels  af  grus  bestående,  ofta  nog 
höga  åsar  och  kullar,  delvis  skogvuxna, 
skiljda  från  hvarandra  af  de  djupa,  trånga, 
och  raerändels  sänka  dalgångarne.  I 
följd  af  dessa  samt  af  talrika  ouppodlade 

myror  anses  klimatet  i  allmänhet  kal- 
lare än  i  grannsocknarne.  Jordmånen 

är  dels  ör,  dels  sand,  dels  svartmylla, 
dels  lera,  men  utan  kalk,  och  bördigast  på 

norra  dalslätten;  mångenstädes  har  sved- 
jandet utarmat  jordens  växtlighet.  Huf- 

vudnäringar  äro  åkerbruk,  boskapsskötsel 
och  skogsbruk.  Efter  uppgift  från  orten 

upptager  åker  och  äng  2,986  tid,  skog- 
lösa beten  8,930  tid,  skogsmark  12,190 

tunnland.  Hufvudsädet  är  råg.  Under 

sednare  åren  har  odlingen  gjort  betyd- 
liga framsteg,  dels  genom  mossodlingar, 

dels  och  mest  genom  den  gamla  åkerns 
förbättrande  medelst  stensprängning  och 
brytning  samt  plöjning;  mindre  har  blifvit 
gjordt  för  ängens  och  betets  förbättring, 
hvilka  dock  af  gammalt  anses  för  någor- 

lunda tillräckliga.  Vid  några  herregär- 
dar,  särdeles  Grönlund,  drifves  jordbruket 
på  rationelt  vis.  Skogsbruket  bedrifves 
mycket  förödande  genom  försäljning  af 
hela  skogsparker,  blott  vid  Stråisnäs 

är  trakthuSgning  införd.  Såsom  binä- 
riu»  drifves  bränvinsbränning  i  stort  vid 

vn 

Grörriunds  ångbränneri,  något  mindre  vid 

Stråisnäs  och  på  andra  ställen,  dock  min- 
dre än  förr;  i  skogsbruket  ingår  kolning 

för  Boxhohns  jernbruk,  som  till  en  del 
jemte  öfriga  vattenverk  hör  hit;  äfven 
finnas  åtskilliga  qvarnar  och  sågar  vid 
de  mindre  vattnen.  .Jordbruksfastigheten 
taxeras  till  1,092,800  rdr  och  annan 

fastighet  till  36,500  rdr.  —  En  minsk- 
ning uti  folkmängden  inträffade  under 

åren  1850  och  1852  genom  utflyttnin- 
gar till  Amerika.  Förstnämnda  år  räk- 

nades 51  sjelfegande,  35  arrendatorer 

och  l)rukare,  129  jordtorpare,  8  stat- 
torpare,  53  fattighjon.  Omtänksam  het 
för  sjelfbestånd  och  oberoende  synes, 
särdeles  bland  de  bemedlade,  aftagit  med 

ökad  tillgång  på  penninglån.  Landsvä- 
gen från  Mjölby  till  Småland  berör  sock- 
nens vestra  gräns.  —  Aasbo  förekommer 

i  gamla  handlingar.  Åsbo  1382;  äfven  upp- 
gifves  namnet  varit  Oslndt  och  Osbohult 

(kanske  af  det  gamla  os  i  bemärkelsen  å- 

mynning).  Socknen  utgör  för  sig  ett  pa- 
tronelt  pastorat  af  3:e  kl.,  hvartill  patro- 
natsrättigheten,  sträckande  sig  till  utnäm- 

nande af  både  pastor  och  komminister, 
(enligt  Götha  hofrätts  dom  af  d.  1  April 
1734)  tillkommer  egaren  af  Stråisnäs 
säteri.  Kyrkan,  af  gråsten,  4  mil  från 
stiftsstaden  Linköping,  invigd  1181  af 
biskop  Colo,  med  torn  från  1775,  är 
efter  fullständig  reparation  under  året 
1847  blifven  modern,  ljus  och  rymlig; 
har  altartafla,  uppsatt  1850,  föreställande 
Kristi  nedtagande  från  korset  (men  vida 
sämre  än  gamla  altartaflan  i  högkyrkan), 
samt  orgelverk  med  14  stämmor;  en  under 
choret  varande  graf  för  slägterna  Some 
och  Stråle  är  numera  igenfylld.  Efter 

en  i  dorakapitlet  1638  företedd  hand- 
ling, skall  »Osbohults  kyrka»  år  1262 

af  Haralder  Tykesson  i  Herraannekulla 

fått  tvänne  torp:  Trullekulla  och  Stafians- 
torp.  —  Socknen  har  en  fast  skola  om 
2  klasser,  och  två  småskolor;  under- 

visningen bestrides  af  en  lärare  och  en 
lärarinna;  skolbarnens  antal  är  220  (140 
fler  än  år  1852),  deraf  61  undervisas  i 

hemmet;  till  skolan  hörer  ett  planterings- 
land af  14,000  qvadratfot;  skolkassans 

saldo  1865  var  3,690  rdr;  fattigraagasin 
finnes  sedan  1832.  Till  fornminnen  och 

antiqviteter  torde  få  räknas,  utom  en  i 
Grönlunds    park    stående,    3    alnar    hög 76 
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runsten,  hvara.  läses:  Tuithmuiltr  -f 
risthi  +  still  +  tl)tu'öa  +  cftiv  + 
öistin  +  fathur  -f  sin  +  Vuill)  -f- 
l)ialbi  +  bauö  +  saul  +,  och  en  på 
Gärdslösa  egor,  2:ne  gamla  chorkåpor, 

en  dopfunt,  1*,.,  aln  hög,  rund  och  slät, 
en  gammal  tafla  (Kristus  på  korset) 

särat  några  Stråleska  och  Someska  släg- 
ternas  vapen.  På  en  prydlig  grafsten, 
med  många  vapen,  står  nederst:  Ottmia 
trayisibiDit  sic  ibimus  ibitis  ibunt.  Bland 

märkliga  män,  utgångna  härifrån,  näm- 
nas adliga  slägterna  Liljeroths  och  Göthes 

stamfäder,  som  voro  prestsöuer  härifrån, 
och  skalden  Atterbora,  som  föddes  här 

1790,  under  det  fadern,  Grabriel  Ama- 
dneus,  var  komminister,  i  1855.  —  Vid 
katholska  tidetis  slut  hafva  kyrkliga  stif- 

telser egt  här  12  gårdar  och  4  kloster. 

Nu  utgör  eller  hör  ungefär  hälften  un- 
der säterier,  nära  hälften  eges  af  all- 

moge, sällan  i  byar,  mest  i  smärre  gårdar. 
Största  egeudomarne  utgöras  af  berustade 

skatte-säteriet  Grönlund  raed  underly- 
dande 3^,.,  frälse  och  7^  skatte,  tax. 

till  161,300  rdr  (se  art.  Grönlund,  der 
säteriet  origtigt  uppgifves  vara  frälse), 
frälse-säterierna  Stråls7iäs  (se  den  art.), 
med  underlydande,  tax.  till  136,000  rdr, 

och  Laggarp.  —  En  del  af  Boxholms 
jernbruk  och  säg  med  underlydande  hem- 

manen ^/j  frälse,  Vo  skatte  Timmerö, 
Vg  frälse  Sättrarp,  ̂ Z,  skatte  Ettrings- 
torp,  '/o  skatte  Flathult,  ̂ i^  Qvisslehidt, 
V2  skatte  Freby,  ̂ U  frälse  Räftomta, 
V3  rå  och  rör  Sjögarp,  Gropens  qvarn 
om  5  par  stenar.  —  Åsbo,  1  mantal, 
prestgård,  hvaruuder  brukas  7o  mtl  frälse 
Baltrarp,  storahemraan,  skänkt  af  någon 
herreman  i  fordna  dagar,  och  gåfvan 
stadfästad  af  konungar  1592,  1650  och 

1680;  Pålsbo,  ̂ '4  mtl,  %  mil  från 
kyrkan,  är  kommin. -boställe.  —  Sätra, 
^!^  ratl,  är  indraget  militiae-boställe.  — 
Bötinge,  1  skatte-rusthåll,  Förmo,  Vo 
skatte,  med  ångbränneri,  Hogård,  1  ratl 

skatte,  Källeberg,  '/.^  skatte,  Qvarnkidla, 
%  skatte,  raed  qvarn,  såg  och  tegelbruk, 

Ryd,  '^U  skatte,  Östanå,  1  frälse,  äro alla  raer  eller  mindre  välbyggda  gårdar. 

Björka,  1  mtl  skatte,  med  gästgifvare- 
gård.  Under  Götviks  säteri  i  Ekeby 

socken  lyder  Germundtorp,  '/.,  frälse, 
under  Boarp  i  samma  socken  Hemmings- 
torp,   V2  frälse.  —  Hemmanen    Sandvik 

ra.  fl.  bortbyttes  1635  af  r.  r.  Ax.  Baner 

till  jungfru  Ebba  Gyllenstjerna;  i  hem- 
manet >S<p'atthult  (Sqvathult)  erhöll  Cath. 

Falkenberg  d.  23  Okt.  1703  fasta.  Af 
hemmans  namn  vilja  vi  vidare  närana: 
Stajfansbo,  Tuddebo,  Aförkeskog,  Näsby 
och  Hultekil.  —  Adr.:  Boxholra. 

Asboberg,  berg  uti  Nora  socken  af 
West^erås  län;  innehåller  jernmalm. 

Asbro,  ett  ratl  skatte  och  gästgifvare- 
gård  uti  As  socken,  Wiske  härad  och 
Halmstads  län,  vid  Wiskefloden,  der  godt 
laxfiske  gifves,  tillhörigt  Åsklosters  gård, 
och  öfver  hvilken  finnes  en  bro  (As  bro) 
nära  hemmanet,  som  af  densamma  erhållit 
namn.  Under  konungarne  Waldemars  i 

Danmark  och  Magnus  Erikssons  i  Sve- 
rige strider  skall  den  förstnämnde  låtit 

nedrifva  icke  allenast  sjelfva  Asbro,  utan 
äfven  husen  å  gästgifvaregärden,  för  att 
begagna  timret  till  fältverk  vid  floden. 
Från  gästgifveriet  skjutsas  till  Backa  i 

vester  1  mil,  till  Warberg  i  söder  1^/., 
d:o,  till  Siindholmen  och  Österby  i  Elfs- 

borgs län  2  d:o,  och  till  Rolfstorp  i  s.  o. 
1 -Vi, mil. 

Asbräcka,  Åsabrecka  (1540),  annex- 
socken till  Romeleds  pastorat,  är  belägen 

uti  Flundre  härad  af  Elfsborgs  län,  2\/o  rail 
s.  s.  o.  från  Wenersborg,  1  mil  norr  om 
Lilla  Edet,  vid  Göta  elf,  onigifvon  i  norr 

och  öster  af  Forss  socken,  hvarintill  Stor- 
ån utgör  gräns,  i  söder  af  Foxerna  och 

i  vester  af  Hjertura,  den  sednare  i  Bo- 
hus län.  Socknen  innefattar  på  0,096 

qvadratmil  eller  2,222  tid  fast  mark 
(7,845  tid,  deraf  430  tid  vatten  efter 
Forsell),  IOV2  "»ti,  hvaraf  3%  skatte, 

^/^  krono  och  6  frälse,  taxerade  till 
302,400  rdr.  Inbyggarnes  antal  är  465. 
Marken  är  öfvérhufvud  jemn,  jordmånen 

lera;  skog  växer  till  nödigt  behof.  — 
Kyrkan,  belägen  V2  mil  i  nordost  från 
raodersocknens,  blef  år  1715  invigd  med 

namnet  Johannis.  —  Största  gården  är 
Asbräcka,  1  mtl  skatte-rusthåll,  med  såg 
och  qvarn;  blef  köpt  från  kronan  1689 

af  grefvinnan  Beata  de  la  Gardie,  skatte- 
köpt  1790  af  landskararer  Nils  Ahlberg 
för  79  rdr  12  sk.  specie;  egdes  1865 

af  landssekreteraren  Is'  E.  Treffenberg.  — 
Byar  äro:  Ballersjö,  Frustad,  deraf  1 
ratl  frälse  är  bebygdt  för  ståndspersoner, 

och  '^/^  mtl  länsmaus-bost.,  Blixered  och 
Rund.  —  Adr.:  Göteborg  och  L:a  Edet. 
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Åsby,  by  uti  Malma  socken  och 
Westeiäs  län,  Vo  mil  Träu  Köping,  om 
2  rotl  skatte  i  4  heramansbruk,  med 

station  å  Köping — Uttersbeifjs-jernvägen. 
Asby,  egendom  uti  Bergs  socken  af 

Suäfringe  härad  och  \\  esteräs  län,  invid 
KoU)äcksån,  bestar  af  1  mtl  skatte  Asby 
med  bränueri  och  underlydande  1  mtl 

Berga  samt  1  mtl  Qvalsta.  Bonings- 
huset och  dess  närmaste  omgifning  lig- 

ger inom  Kolbäcks  sockengräns,  men 
tillhör  Bergs  socken.  Godset  har  sedan 

läng  tid  tillbaka  tillhört  Trängfors' bruks 
innehafvare;  tax.   1865   till  109,000  rdr. 

Åsby,  egendom  uti  Forss  socken  af 

Vester-Kekarnes  härad  och  Nyköpings 

län,  belägen  ̂ '2  mil  vester  frän  Eskils- 
tuna, består  af  1 '74  mtl  frälse  jerate  un- 

derlydande l7-2  skatte,  ̂ .,  frälse  inom 
socknen  och  något  derifrån  belägna  ut- 
gärden  Ekeby,  2  mtl  frälse,  1  mtl  skatte, 

med  7»  skatte  Löth  i  Thorshälla  lauds- 
församling.  Godset  har  halt  egare  af 
slägterna  Lillje,  Kurck,  Elgenstjerua  år 
1825,  löjtn.  J.  v.  Kock,  och  innehafves 
nu  af  dennes  svåger,  frih.  D.  Hermelin. 
Egendomen  är  utmärkt  såväl  genom 
ett  omsorgsfullt  skött  och  väl  ordnadt 
jordbruk,  med  vidsträckta  och  lyckade 

odlingar,  som  genom  en  förträfflig  mjölk- 
hushållning. 

Asby,  egendom  uti  Stigtomta  socken 
af  Jöuåkers  härad  och  Nyköpings  län, 

l^/o  mil  från  Nyköping,  består  af  IV2 
mtl  skatte-rusthall  och  V4  mtl  skatte  på 
3  n:r,  hvaraf  2  blefvo  1690  samman- 
bygda;  det  ena  köptes  till  skatte  1708 
al  kamrer  Hellraan,  det  andra  1760  af 
Dan.  Ramklou,  hvars  mag,  Hoffler,  var 

egare  af  godset  i  början  af  detta  århun- 
drade, derefter  hans  måg,  fil.  d:r  Nyman, 

och  år  1864  löjtn.  C.  A.  Nyman.  Ar- 
liga  utsädet  uppgifves  till  25  t:r;  under 
godset  lyda  6  torp. 

Asby  (i  jordebokeu),  Älby  (enligt 
uppgift  från  orten),  ett  mtl  krono  och 

häradshöfding-boställe  uti  Rytterne  soc- 
ken, Snäfringe  härad  och  Westerås  län, 

c:a  2  mil  från  Westerås;  utsädet  är  14 
t:r  och  skörden  60  t:r.  Till  Alby  skref 
sig  hofrättsrådet  Henrik  Petersson  Gan- 
gius,  adlad  Rosenstedt,  f  1729.  —  Adr.: 
Strömsholm. 

Asby  Norrg.  och  Södreg.,  tväune 
gårdar  uti  Bringetofta  socken  af  Westra 

häfad  och  Jönköpings  län,  omkring  5^^ 
mil  från  Jönköping;  den  ena  ett  frälse- 

säteri af  1  mantal,  äfven  kallad  Asby- 
holm,  den  andra  af  '/2  mantal  frälse, 
innehafvas  af  bönder;  deras  egentliga 
märkvärdighet  är  redan  omnämnd  under 
art.  Bringetofta  socken,  hvartill  hänvisas. 

Asdymlingen,  allmänning  i  Öster- 
götland, med  trigonoraetriskt  bestämdt 

läge  58"  22'  3,49"  latitud  och  2"  29' 
27,;tn"  longitud. 

Ase,.da6e eller  ̂ 60,  härad  af  Skaraborgs 
län,  i  dess  vestra  hörn,  begränsadt  i  vester 

af  Halle-  och  Hunneberg,  som  här  utgöra 
gräns  mot  Wäne  härad  i  Elfsborgs  län,  i 
norr  af  Dalbosjön,  en  vik  af  Wenern,  i  n.  o. 
och  öster  af  Kållands  härad,  i  s.  o.  och 
söder  af  Wiste  härad,  hvarintill  Nossan 
till  en  del  utgör  gräns.  På  en  areal  af 

2, i3iqv.mil  — 49, 317 tid  fast  mark(Forsell 
uppgat  45,545  tid,  deraf  170  sjöar  och 
k^rr),  innefattar  häradet  10  socknar: 

Mantal.  Folkm.  Bevillning 
för  egead.       för  Ink.  eft.  Illart 

Särestad  18'  2-     870.  154  rdr.  72  rdr.  1 1  rdr.' 
Tängs    .     93/4.     365.  77  «  L>8  »  16   « 

Håle  »  .  U'V2-     ̂ 90-  l<J7  »  4  »  U'  » 

Ås    .  .  .   177  g.     070.  169  »  6:5  »  22  n 
Sal  .  .  .  10" 'g.     .350.  81  »  8  «  13   « 
Flo  .  .  .  35^4.   1,580.  308  »  170  «  66   » 

Näs.  .  .  24V8-'.19-  -^^9  •>  125  »  57   » 

Thun  .  .  22"^ /q.     701.  210  »  ir.9  «  75   « 
Karaby  ̂     9.          400.  52  »  —  »  9    » 

Friel  <=  .   lO^/jg.  .=)0d.  80  »  1  »  21   • 

(»  Haaw   (1431),    Halby   (1444).         »>  Karlaby 
(1540).         «  Fröyal  och  Frial  på   1400-taletJ. 

med  tillsaramans  171^/30  mantal,  deraf 
64^/8  skatte,  16^1  krono,  89i^l  frälse, 
bebodda  af  c:a  7,200  inbyggare  på  1,440 
hushåll  (3,377  på  qvadratmilen).  Af 
uppgifna  arealen  upptager  odlad  jord 
19,067  tid  och  naturlig  äng  1,504  tid. 
Jordbruksfastigheten  var  1865  taxerad 
till  4,882,410  rdr  eller  1  mtl  i  medel- 

tal till  28,552  rdr,  och  annan  fastighet 
till  65,518  rdr.  Hela  bevillningsafgiften 
erlades  med  2,430  rdr.  För  att  före-  . 

komma  de  närmast  Wenern  belägna  sock- 
nars öfvcrsvämuingar  af  sjön,  gjordes 

redan  1815  af  direktör  Hagströra  en 
undersökning  om  möjligheten  att  medelst 

uttappning  och  slussinrättning  vid  Öhna- 
jorss  i  Elfsborgs  län  förekomma  denna 
olägenhet,  utan  att  sådant  ännu  kommit  till 

verkställighet.    Endast  på  få  ställen  verk- 
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ställas  större  odlingar,  hvaremot  mycken 

flit  användes  på  den  redan  befintliga  åker- 
jordens förbättring.  Kalk-komposter,  ben- 

mjöl och  guano  begagnas  i  stor  myckenhet 
såsom  gödningsämnen,  äfven  af  allmogen. 
Skogsvården  är  i  allmänhet  försummad,  och 
de  få  skogssträckor,  som  ännu  äro  qvar, 
försvinna  allt  mer  och  mer.  Nödiga  be- 

hofvet  fylles  dock  ännu  från  Halle-  och 
Hanneberg.  —  Häradet  utgör  med  Wiste, 
Barne  och  Laske  en  domsaga,  med  Kin- 
nefjerdings.  Kållands,  Wiste  och  Barne, 
Leckö  fögderi,  samt  med  Wiste  härad 

ett  tingslag,  hvars  tingställe  är  uti  Gräs- 
torp i  Tängenäs  socken.  —  Ase  härad 

gafs  1495  jemte  Ångermanland  af  erke- 
biskop  Jakob  i  Uppsala,  riksförestånda- 

ren Sten  Sture  och  riksens  råd  i  förläning 

till  ståthållaren  på  Wiborg,  Knut  Posse, 
för  hans  tjenster,  särdeles  emot  de  omilda 
ryssar,  och  skulle  hans  närmaste  arfvingar 
förblifva  i  besittning  deraf  i  30  år  efter 
hans  död.  Af  fornminnen  omnämnas  i 

Liljegrens  runurkunder  11  runstenar;  här 
har  ock  funnits  Tuns  sätesgård,  bebodd 
i  15:de  seklet  af  riddar  Jöns  Magnusson 
och  Jöns  Laghe  Posse;  Stenkullen  i  Thuns 
socken  torde  häraf  vara  ett  minne.  Bland 

historiska  minnen  finnas  antecknade  här- 
varande allmoges  upproriska  uppförande 

emot  en  kon.  Carl  IX:s  kommissarie, 
öfverste  Ulf  Bonde,  samt  en  hemsk  tafla 

af  våra  förfäders  strider  och  betryck  un- 
der året  1676,  hvilken  i  någon  mån  torde 

bidraga  att  uppväcka  vår  tacksamhet  för 
fredeus  välsignelser  och  lära  oss  taga 
vara  på  och  rätt  använda  det  goda  vi 

ega.  Ur  domböcker  och  gamla  hand- 
lingar iuhemtas  följande:  »Ar  1676,  da- 

gen efter  midsommardagen,  kom  ståt- 
hållaren i  Norge,  Gyldenlöw,  med  en 

styrka  danskar  och  norrmän  öfver  Carls- 
graf  vid  Wenersborg,  som  den  27  Juli 
brändes  upp.  Allmogen  ur  Ase  och 
Wiste  härader  var  uppbudad  att  hålla 
vakt  vid  elfven;  en  skara  af  6,000 
man,  utan  ammunition,  beväpnad  med 

spikklubbor,  och  åtföljd  af  två  kompa- 
nier adelsfaneryttare  konirao  till  Bursled, 

men  fingo  der  veta  att  fienden  redan 
var  gången  öfver  elfven  vid  llännura, 
hvadan  de  vände  om  hvar  till  sitt.  Adels- 

fanekompauierna  retirerade  ock,  men  blef- 
vo  på  slätterna  vid  Lanna  i  Ase  härad 
upphunna,  slagna  och  föräkingrade  aamt 

förföljda  ända  till  Eåda.  Fienden  vände 
sedan  om,  slog  läger  vid  Nyebro,  samt 
brandskattade  landet  omkring,  brände 

der  man  ej  ville  eller  kunde  betala  brand- 
skatt samt  plundrade  här  och  der.  Så- 

lunda blef  Torpa  alldeles  utplundradt. 
Per  på  Slamrum  i  Bjärby,  som  var  hemma 
sjuk,  medan  öfriga  folket  flytt  åt  skogen, 
vältades  ur  sängen,  och  sängkläder  och 
annat  borttogs.  Tengeneds  prestgård 
brändes  med  allt  hvad  der  fanns,  så  att 

ej  ett  enda  hus  qvatstod.»  —  Märkliga- 
ste gårdar  äro:  Håberg  och  Gunnars- 

torp, Sjöeryd,  Frugård,  Wenersnäs  och 
Såtenäs. 

Asebo  eller  Åseboholm,  ett  frälse- 
säteri uti  Högsby  socken  af  Handbörds 

härad  och  Kalmar  län,  af  2  mtl,  sam- 
manlagdt  med  Lillböle,  IV2  iQtl,  tills. 
SVo  Dfitl,  lyder  under  Ruda  egendom 

och  eges  af  kammarherre  Harmens  arf- 
vingar, som  inom  Högsby  socken  ega: 

Holmen,  '/^  frälse,  under  Ruda,  Berga, 
1  säteri,  V4  skatte  och  IV4  frälse,  med 

underlydande  Huseby,  ̂ /g  skatte,  iVo 
frälse,  Fogelfors  stångjernsbruk  och  ma- 

nufakturverk, Hanåsa,  2^1^  skatte,  V3 
frälse,  med  underlydande  Melby,  1  skatte, 

IV2  frälse,  Frövi,  '/^  frälse,  med  mjöl- 
qvarn  om  6  par  stenar,  finbladig  såg 
om  2  ramar,  tegelbruk,  samt  Hyltan, 

%  skatte-augm.,  Klobo,  ̂ /g  skatte,  Lexbo, 
V4  frälse,  Sjö  torp,  Vg  skatte,  ̂ l^  frälse, 
Forsaryd,  1  frälse  med  grofbladig  såg, 

Fogelbo,  ̂ 4  frälse,  Gillberga,  '74  frälse, 
Grysås,  V2  frälse,  delar  af  Högsby,  hvilka 
alla  brukas  af  bönder,  c:a  12  mtl  frälse 
och  Hornsö  masugn  inom  Långemåla, 

^/^  frälse  i  Fliseryds,  iVo  i  Fagerhults 
socknar,  alltsammans  tax.  till  1,277,300 
rdr  rmt.  —  Åsebo  säteri  har  tillhört 

medlemmar  af  slägten  Stråle  af  Ekna,  deri- 
bland  nämnas:  löjtn.  Magnus  Stråle,  död 
här  1674,  och  sonen  Anders,  som  fick 

på  sin  lott  Aseboholms  säteri  samt  Hu- 
seby, Rinkeby  och  Norr-Hagby  m.  m., 

död  på  Asebo  1687;  brorsonen  Magnus 
Johan,  död  likaledes  här  1736;  sonen 
Daniel,  som  ärfde  hälften  i  Asebo  och 

försålde  denna  familjegendom  1759.  Säte- 
riet, som  före  1822  hört  till  Fliseryds 

socken,  var  1865  tax.  till  84,000  rdr. 

Äsele  lappmark,  fordom  Angermanna 
lappmark,  i  södra  delen  af  Westerbottens 

län,    belägen    mellan    64"    och  65"  27' 
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nordlig  bredd,  omkring  AngermaneltVens 
öfra  lopp,  begränsas  i  nordost  af  Urae 
lappmark,  i  s.  o.  af  nedra  landsbygden 
eller  sjelfva  Westerbotten,  i  söder  af 
Ångermanland,  i  sydvest  af  Jämtlands 

lappmark,  i  vester  och  nordvest  af  Hel- 
gelands fögderi  i  Norge;  hörer  under 

Westerbottens  läns  lappmarks  fögderi  och 
södra  domsaga. 

Landet,  med  en  medelhöjd  öfver  haf- 
vet  af  1,200  fot,  är  till  öfra  delen  upp- 

tagen af  fjellberg  och  bergskedjor,  hvilka, 
i  anseende  till  deras  höjd  och  de  vatten- 

sjuka omgifningarna,  göra  en  betydlig 
del  oduglig  till  odling  och  åkerbruk; 

men  vid  de  många  härvarande  vatten- 
dragen, och  i  landets  nedra  delar  isyn- 

nerhet, har  odlingsfliten  funnit  vidsträckta 
fält  för  sin  verksamhet,  ehuru  jordmånen 
i  allmänhet  är  mindre  bördig  vid  de 
stora  vattendragen.  I  bergsbygden  är 
jorden  mera  fruktbar,  men  stenbunden 
och  svår  att  odla.  Omkring  fjellrötterna 
finnas  merändels  goda  ängar  och  godt 

mulbete,  hvartill  fjellflodeus  öfversväm- 
ningar  mycket  bidraga.  Sydöstra  och 

södra  delen  af  landet  är  skogsbygd.  Sko- 
gen är  lågväxt,  bestående  mest  af  furu. 

Af  mineralier  finnes  svafvelkis  och  qvarn- 
sten.  Inga  körvägar  finnas  om  somma- 

ren, utan  endast  gång-,  rid-  och  båt- 
vägar till  Ångermanland.  Fjellen  här 

äro  af  en  något  mindre  vild  och  otill- 
gänglig natur  än  i  de  nordligare  lapp- 

markerna, och  uppuå,  med  några  undantag, 
ej  den  ständiga  snögränsen.  Ifrån  norska 
fjellryggeu  utgrena  sig  2:ne  bergskedjor: 
Stöttings fjellet,  som  skiljer  denna  och 

Lycksele  lappmarker  frånhvarandra,  ^y?*^- 
fjellen,  sträckande  en  arm  nedåt  gränsen 
mellan  Wilhelmina  och  Dorothea  socknar. 

Högsta  fjellet  är  Jadnemsklwnp,  som  är 
gränspunkten  mellan  Westerbotten  och 
Jemtland.  För  öfrigt  må  bland  tjellen 

nämnas:  Röd-,  Ritskevari,  Mars-,  Björk-, 
Ar  näs-,  Ham-,  Block-  och  Börje  tjeli. 
I  nedersta  delen  af  denna  lappmark  och 

nära  gränsen  af  Vester-Norrlands  län, 
uppstiger  ett  mindre  fjellberg,  kalladt 
iStenbithöjden.  —  Märkligaste  elfven  är 
Ångermanelfvens  östligaste  gren,  som  här 
löper  genom  en  kedja  af  stora  sjöar, 
hvars  nedersta  länk  är  Wolgsjön;  bland 

öfriga  sjöar  må  nämnas:  Kult-,  Mars-, 
Malgomai;  Ward-,  Orm-  och  Woimasjöar. 

Ehuru  till  vidden  den  minsta  bland 

Norr-  och  Westerbottens  lappmarker,  in- 
tagande 112,6r.6  qvadratrail,  deraf  6,6io 

vatten  *)  (Djurberg  uppgaf  118  qv.-mil, 
Forsell  2,609,542  tid,  deraf  155,000 

vatten),  är  Asele  i  afseende  på  naturför- 
hållanden kanhända  den  bäst  lottade, 

likasom  den  ock  för  närvarande  är  den 
folkrikaste  och  mest  odlade.  Anuu  år 

1648  fanns  ingen  nybyggare  i  denna 
lappmark;  först  1692  nedsatte  sig  här 
tvänne  sådana  i  Gafsele  och  Noret;  an- 

talet hade  1748  vuxit  till  17,  och  på 

1780-talet  hade  här  uppstått  en  koloni 
af  25  nybyggare,  dels  af  infödingar, 
dels  af  inflyttade.  Bland  de  sednare  voro 
tvänne  norrmän  och  en  dalkarl.  Sex 

hade  inkommit  från  Ångermanland,  en 
från  Medelpad  och  tn  från  Hernösand. 
De  öfriga  voro,  jemte  fem  Lappar,  de 
äldre  kolonisternas  i  Äsele  afkomlingar. 
Folkmängdens  och  odlingens  tillväxt  från 

början  af  1700-talet  intill  närvarande  tid 
visar  sig  någorlunda  af  de  statistiska 

uppgifter  vi  lyckats   bekomma: 

Ar  1700:  2  åboer.  ̂   iq  mti.   '2   rdr  i  ord.  ränta. 25  skattl.  uybyggare. 

"M  fl-      J^^  skattskrifna  Lappar, I  '272  rdr  i  ord.   ränta. 
d:o   1,200  inbvsgare. 

j^    |3|2/g  ̂tl.    201  r
dr  34 

^sk.  8  rst.  i  ord.  ränta. 
d:o  64  byar,  62  skattl.  Lappar. 
d:o  2,320inb.,  deraf  260  d:o. 

_     (97   byar,    2,920    inbyg- 
(gare,  deraf  300  Lappar. 

j.^     j80,53  mti^  512  rdr  2  s
k. 

)4  rst.  i  ord.  räuta. 

1        (64!   hemmaas-  och  ny- 

Jbygg.-äboer,  300  Lappar. d:o  6,950  inbyggare. 

ryoij        j.        (  170  byar,  110  mantal, 
■^Kw      7  1  j     (8,520    inb.,    77  Lapp- {102  osk.I.  d:o    , '   ,        j       I  iQc    j 

I  nusli.,  ord.  r.  l.Ioo  rdr. 

Ar  1815  utgjorde  kreaturens  antal 
395  hästar,  100  oxar,  1,770  kor,  615 

kalfvar,  2,350  får.  —  Hufvudnäringen 
är  boskapsskötsel,  åkerbruket  är  obetyd- 

ligt. Man  sår  i  slutet  af  Maj,  då  is- 
lossningen inträffar  i  elfven,  och  skördar 

i  slutet  af  Augusti.  Något  är  redan 
uämndt  rörande  jordbruket  under  art. 
Wilhelmina,  hvarföre  vi  hänvisa  dit  och 
till  Asele    socken.     Här    vilja    vi  endast 

100 

161 

181 

1741: 

1770: 

1779: 

1800: 

1804: 

1810:     — 

1816:     — 
1827:  365 

1848:     — 

1855:    — 

186^ 

*)  I  Tunelds  geografi  1792  uppgafs  landet  inne- 
hålla 30  mil  i  längd,  8  till  12  mil  i  bredd 

och  en  areal  af  150  qvadratmil;  enligt  Her- 
melins karta   130  qvadratmil. 
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uämua,  att    jordfrukter  odlas  i  fjelltrak- 
terna    med    framgång.     Potates  infördes 
i  denna   lappmark    första   gången   1765. 

—  Binäringar  äro    jagt  och  fiske.     Nå- 
got salpeter  tillverkas  i  Wilhelmina   och 

Fredrika  socknar;    tjära  endast  till  hus- 
behof.     Något    timmer    fälles   äfven    för 
de     större     sågverken     på     landsbygden, 
hvilket    likväl    här  anses  såsom  en   föga 
lönande  handtering.    Plankor  och  bräder 

för  eget  behof  förskaffar  man  sig  i  lapp- 
marken   genom    träds     klyfning,    dervid 

2:ne    plankor     eller     motsvarande     antal 
bräder,  erhållas  af  en  stock,  ehuru  med 

stor  både  skogs-  och    tidspillan.     I  sed- 
uare  tider  har  man  dock   börjat  anlägga 
grofbladiga  husbehofssågar,    af  hvilka  år 
1850    funnos    50.     De    flesta    byar   äro 
försedda    med    en    eller  flera  husbehofs- 

sqvaltqvarnar.     Både    Lappar  och  Sven- 
skar   äro    här    goda    skyttar   och   björn- 

jägare.    Björnen  lemnar   sitt  vinterläger 
då  myrorna  börja  visa  sig,  i  medio  eller 
slutet    af    April.      Lapparne     bestämma 
härtill    Tiburtii    dag.      De    gå    vid    den 
tiden    omkring  i  skogen    på  skidor  och 
ropa:  Puold  Aja!  tjuodtjele!  lasta  nimpt 
ko  snjåran  pelje!   (Backfarfar!  stig  upp! 
löfvet    är    så    stort    som    rättörat!)     De 

förmena    nemligen,    att    björnen    förstår 
deras  språk,  och   vilja  inbilla  honom  att 
han    försofvit    sig.     När    han  uppstiger, 

jaga  de  och  skjuta  honom  på  spår.  Björ- 
nen   lägger    sig    till    hvila,  säga  de,  på 

Galli  dag,  d.  v.  s.   i  medlet  af  Oktober. 
Hafva  de  upptäckt  stället,  så  hvärfva  de 
honom,  d.  v.  s.   beskrifva  med  skidor  en 

cirkel  på  snön  omkring  lägerstaden,  hvil- 
ket   sedan    flera    gånger   förnyas,  hvarje 

gång    allt    närmare    och    närmare    idet, 
för  att  se  huruvida  han  tilläfventyrs  upp- 

stigit och  gått  öfver  ringen.    I  händelse 
han  ej  skjutes  i  sjelfva  idet,    jagas    han 
af  skidlöpare  i  tur,  så  att  när  den  förste 
skidlöparen  tröttnar,    kastar    han  sig  på 
sidan  och  låter  den  nästföljande  fortsätta 

jagten,    hvarunder    den    förre,   löpande  i 
spåret    efter    dennes    skidor,   återhemtar 
fiig  genom  mindre    ansträngning,  tilldess 
han  åter  i  sin    tur   blir  förelöpare.     Då 

björnen   upphinnes,  dödas  han  med  spjut 
eller  eldgevär.     Någon  gång  händer  det 

att  skottet  felar  och    att  spjutet  ej   hin- 
ner begagnas    innan    nalle  är  jägarn   på 

ifvet.     Sinnesnärvaro,   mod  och  kropps- 

styrka hafva  jemväl  vid  sådana  tillfällen 

uthärdat  tvekamp,  tilldess  de  efterkom- 
mande huanit  ankomma  till  undsättning. 

Prof  härpå  har  i  en  sednare  tid  ortens 
största  björnjägare,  Jacob  Jacobsson  i 

Ualonäs,  gifvit.  Aro  Lappar  de  seg- 
rande, så  föres  djuret  under  sång,  till 

deras  kåta,  der  hustrun  bör  vara  beredd 

att  med  tuggad  albark  spotta  baneman- 
nen i  ansigtet.  —  Fisket  idkas  förnäm- 

ligast vid  lektiderna,  som  för  harren 

(salmo  Thymalliis)  inträffar  under  fjell- 
floden  och  högsta  isgängen,  hvilken  här 
kommer  något  tidigare  än  i  de  norra 

floderna;  för  gäddan,  då  floden  uppsti- 
ger på  stränderna,  och  för  aborren  strax 

derefter,  allt  i  medio  eller  slutet  af  Maj. 
Siketi  leker  i  de  nedra  socknarne  i  Ok- 

tober och  i  de  öfversta  sjöarne  vid  jul- 
tiden; laken  ej  förr  än  i  Februari.  Äfven 

pläga  årligen  några  begifva  sig  till  Lofod- 
den  i  Norge  att  biträda  vid  fisket  af 

torsk,  och  återvända  derifrån  vid  vårfru- 
tiden med  omkring  50  rdrs  förtjenst. 

Tillförne  hafva  s.  k.  söderköpare  plägat 

besöka  Uppsala,  Sala  och  Stockholm  med 

fogellass,  renstekar,  smör,  m.  m.  Nu- 
mera köra  de  sällan  längre  än  till  Örn- 

sköldsvik. 

Första  marknadsplatsen  skall  hafva 
varit  Tobaksholmen,  nära  intill  nuvaVande 

Gafsele  by.  I  en  sednare  tid  har  mark- 
nad hållits  på  Bränvinsholmen,  ^/g  mil 

ofvan  Åsele  kyrka,  der  en  årlig  bytes- 
handel hölls  med  Lapparne  vid  midsom- 

mar samt  Jakobs-,  Bartholomiei-  och 
Michaéli-tiderna.  Lapparnes  varor  voro 
torrfisk,  bastrep,  ost  o.  s.  v.,  som  de 
utbytte  mot  tobak,  bränvin,  nålar  och 

syringar,  eldstål  och  flintor  m.  m. 
Allmänna  folklynnet,  särdeles  i  Asele 

socken,  utmärker  sig  genom  stolthet  och 

oberoende;  frikostighet  vid  fråga  om  fri- 
villiga uppoffringar,  men  i  motsatt  fall 

ihärdigt  motstånd.  I  äldre  och  bättre 

lottade  byar  träffas  ofta  välmåga,  väl- 
byggda gårdar  och  prydlig  inredning, 

som  här  mera  värderas  än  grannlåt  i 
kläder.  Finnar  voro  de  första  hvilka 

bosatte  sig  i  lappmarken  såsom  jord- 
brukare. Bland  äldsta  sådana  i  denna 

lappmark  omtalas  med  beröra  en  Finne, 
Paul  Danielsson,  hvilken  upptagit  Borg- 

sjön, Storsjön,  Oxvattnet  och  Ilvilklippan. 
Äldste  sonen,  Pål,  som  erhöll  det  först-     J 
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nämnda,  slcill  på  sin  tid  varit  den  stör- 
ste jordbrukaren;  i  en  sednare  tid  har 

som  sådan  utmärkt  s'\^  bonden  Jon  Matts 
son   i  Häggsjim. 

Såsom  motsats  till  den  bekanta  långa 
Lappflickan,  omtalas  tvänne  dvärgar,  af 
hvilka  den  ena,  benämnd  llua  (hastig), 
var  en  utmärkt  lycklig  fogelskytt;  men 
ej  hållande  mer  än  42  tum  i  längd, 
måste  han,  vid  laddning,  klättra  upp  på 
en  sten  eller  stubbe,  för  att  nå  mynnin- 

gen af  bössan,  ^[era  än  tvänne  tjädrar 

förmådde  han  ej  bära,  hvarföre  han  all- 
tid n)äste  i  skogen  qvarlemna  livad  han 

derutöfver  fått  skjuta.  Lättretlig  till  lyn- 
net, råkade  han  snart  i  gräl,  äfven  med 

sin  hustru,  hvilkeu  då  plägade  sätta  ho- 
nom i  sitt  knä  och  qvarhålla  honom  der 

tilldess  rreden  lade  sig.  Den  andra, 
Nils  Thomasson,  Båtas  Tantus,  af  samma 
längd,  och  välbildad,  med  svart  hår  och 
skägg,  vnr  mycket  stolt,  hade  lätt  för 
att  tala  och  antogs  till  uppassare  hos 
lagman  Lunell;  reste  utrikes  och  dog  pä 
återresan  i  Malmö   1824. 

Förste  länsmannen  i  denna  lappmark 
säges  bafva  varit  en  Abram  Grelsson, 
hvilken  varit  boende  i  Gafsele  och  fört 

både  svenskt  och  lappskt  lefnadssätt. 
Han  skall  hafva  gjort  konung  Fredrik  I 

en  föräring  af  lif-renar,  och  sedan  varit 
hans  renskötare  samt  försett  det  kongl. 
köket  med  renkött.  Han  sökte  äfven 

befordra  nybyggesodling  genom  början 
till  åkerbruk  på  flera  ställen.  Strider 

mellan  Lappar  och  Birkarlar  skola  for- 
dora hållits  mellan  Asele  och  Noret  samt 

på  ett  näs  mellan  Borgsjön  och  Organ. 

Sådana  omtalas  äfven  med  Angerman- 
ländska  fiskare,  dem  Lapparne  velat  för- 
drifva  från  sina  fiskevatten.  Den  förste 

nybyggarens  i  Gafsele  hus  skall  ock  blif- 
vit  förstördt  af  fiskare  från  Junsele. 

Asele  lappmarks  pastorat,  hörande  till 
Södra  Lappmarkens  kontrakt  af  Hernö- 
sands  stift,  24  mil  från  Hernösand,  be- 
gränsadt  i  vester  af  Dorothea,  i  norr  af 

Wilhelmina  och  Lycksele,  i  öster  af  Fred- 
rika lappmarker  samt  i  söder  af  Junsele 

och  Anundsjö  socknar  af  Ångermanland, 
innefattar  pä  18,6i2  qvadratmil  land  = 
430,735  tid  och  0,649  qvadratmil  vatten, 

36%  ratl*),   deraf    17j^    krono,    iSr^g 

*)  Sedan  Gulsele  by,  ','2  n^tl,  blifvit  förlagd  till Jausele  socken. 

skatte  samt  12  oskattlagda  nybyggen,  med 
t;n  befolkning  af  2,400,  hvaraf  nu  blott  2 

skatte-Lappars  hushåll  mod  11  personer. 
Utom  en  liten  del  af  Stöttmgsfjellet  fin- 

nes ej  något  fjell,  endast  några  mindre 
bergsryggar.  Bland  dessa  må  nämnas 
det  på  norra  sidan  om  Almsele  by,  några 
böss-skott  derifrän  belägna  s.  k.  Hernlerget 
eller  Gårdberget,  som  är  ganska  högt  och 
svårt  att  bestiga  till  dess  spets,  för  bergets 
mänga  afsatser  och  tallskogen  samt  täta 
busksnår.  Men  uppkommen  dit  en  som- 

mardag, belönas  man  för  .sin  möda.  Den 
nedanför  på  en  lång  gräsrik  strandplan 
liggande  byn,  de  gröna  åkertegarne,  den 
slingrande  ån,  och  det  på  andra  sidan 
midt  emot  stående  nästan  lika  höga  ber 
get,  framställa  för  ögat  en  förnöjande  tafla; 
om  vegetationen  här  och  dess  fauna  vi- 

dare längre  fram.  I  socknens  östra  del 
ligga  Middagsberget,  Nordsjöberget  och 
Genberget,  Bracksjöberget,  Småberget,  som 
är  skoglöst  på  toppen,  RoftjernskuLlen  och 
Grosjöberget.  Här  är  ock  landet  mycket 
kuperadt.  Först  går  vägen  öfver  sänka 
myror  och  slingrande  bäckar  till  Fredrika 
lappmark  (medelst  statsanslag  har  ny  väg 
blifvit  anlagd  till  Fredrikas  kyrka),  sedan 
öfver  en  i  klippor  sönderstyckad  ås,  der 

block  pä  block  äro  uppstaplade  i  vild  för- 
virring. I  allmänhet  är  dock  denna  sockens 

mark,  såsom  mindre  vattensjuk,  för  åker- 
bruket mer  gynnande  än  denna  lappmarks 

öfriga  socknar,  isynnerhet  vid  Angerman- 
elfvens  flodgren,  som  kommer  från  Wil- 

helmina och  genomlöper  socknen.  Utom 
detta  stora  vattendrag,  som  här  förstärkes 
af  Sorseleån  och  Stamsjöån  frän  Wilhel- 

mina och  Dorothea,  samt  inom  socknen 

af  Simsjö-,  Qväll-  och  Bisåarne,  löpa 
härigenom  Lögde-,  Gig-  eller  Gideån, 
hvilken  sednare  fortgår  genom  Fredrika 
socken  och  slutligen  utfaller  i  Östersjön, 
Årgån  mellan  byarne  Elgsjö  och  Borgsjö, 
med  en  fors,  som  tvingar  den  resande 
att  åter  söka  land  och  gå  öfver  Vg  rnils 
s.  k.  mårka,  hvarefter  man  åter  kommer 

till  den  slingrande  ån,  som  nu  pä  Vo  0*^''" 
dingsväg  bildar  en  smal,  kanske  knappt  tre 
alnar  bred  kanal,  hvilken  å  ömse  sidor  pry- 
des  af  en  myckenhet  växter  (se  längre 
fram),  som  göra  att  man  tycker  sig  icke 
mer  färdas  på  en  öppen  flod,  utan  öfver 
en  blomstrande  äng.  An  är  ock  märk- 

värdig deraf,  att  man  uti  henne  fått  ål 
(muraena    anguilla)    af  t.  o.   m.  2  alnars 
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läugd.  Ärgån.  g:år  sedan  tvärt  igenom 

den  ̂ /f^  mil  långa  Argsjön,  sora  har  flera 
utgreningar;  men  der  hon  faller  ned 
ur  sjön  bildar  hon  ett  ofarbart  forsvatten, 

som  räcker  ungefär  ̂ \q  mil;  nedanför 
forssen  bildar  hon  ett  sel,  som  fortsätter 

Vg  mil;  vid  dess  utlopp  i  den  ovala 

Borgsjön,  som  är  cirka  ̂ 'g  mil  lång, 
upphörer  denna  grönskande  å.  Flavk- 
ån,  en  flodarm  till  Gideå,  har  äfven  i 

denna  socken  sina  källor.  Torfsjö,  Nord- 

sjön, ^,g  mil  låuii-,  ''4  mil  frän  Borg- 
sjö; i  Nordsjön  har  man  äfven  fångat 

ålar,  c:a  6  qvarter  långa,  Aspsjön,  ̂ /\g 
mil  lång  insjö,  med  låga,  gyttjefulla  strän- 

der, äro  allt  sjöar,  sora  fordom  beforos 

på  väg  till  Fredrika. 
Åkerbruket  i  förening  med  boskaps- 

skötsel anses  såsom  hufvudnäring  i  sock- 
nens nedra  del,  som  innefattar  Asele 

lappmarks  äldsta  byar.  Ga/sele,  2  ̂ fg 
mtl,  19  åboer  år  1865,  den  största  i 

socknen,  uppkommen  af  äldsta  nybygget, 
som  1672  upptogs  af  Finnen  Henrik 
Nilsson,  samt  Noret,  Hälla,  Söråsele,  det 

sednare  anlagdt  1712  af  kyrkoherd.  Edins 
enka,  m.  fl.  Rådande  jordmånen  är  gröfre 
och  finare  sand  med  något  sumpig  bergjord 
på  vissa  ställen.  I  den  stora  byn  Elgsjö, 

2'^'8  mtl,  med  10  åboer,  belägen  pä  en 
höjd,  1  mil  öster  från  kyrkbyn,  är  jord- 

månen icke  sand  utan  mylla,  blandad 
med  lera.  I  våta  år  och  derpå  följande 
frost  inträffar  här  alltid  missväxt,  hvilket 
i  anseende  till  de  långa  transporterna,  är 

olyckligare  här  än  på  de  flesta  andra  orter- 

na, dit  spannmål  kan  förskafi"as  från  närbe- 
lägna mera  gynnande.  De  flesta  j]boer 

i  denna  by  äro  dock  förmögna.  Åsen, 
på  hvilken  byn  är  belägen,  och  som 

torde  hålla  ̂ /jg  mil  i  längd,  utgör  en 
slätt,  hvilken  är  uppodlad  till  åker.  I 
Juli  brukar  rågen  här  vagga  tät  och  hög 
sina  långa  ax  och  kornsädet  stå  grönt 
och  frodigt.  Gårdarne  ligga  spridda  på 
den  nedanför  befintliga  ängsmarken.  Den 
mest  välbergade  åboen  här  skördade  pä 

1830-talet  24  t:r  korn  och  några  t:r  pota- 
tes,  han  vinterfödde  13  kor;  två  af  gran- 

narna voro  likväl  nödgade  äta  barkbröd. 

I  Åsele  kyrkoby,  V4  nail  från  Angerman- 
elfven,  i  den  bugt  elfven  bär  formerar 

omkring  ett  stort  näs,  lygkas  nu  rågsåd- 
den mycket  väl,  hvilket  sädesslag  för  100 

år  sedan    här   var  alldeles   okändt;    här 

växer  uti  trädgårdarne  bondbönor  (vicia 
faba),  sallat  (lactuca  sativa),  dill  (anethum 
graveolens),  persilja  (apium  petroseliuum), 
sockerärter  (pisum  umbellatum),  rofvor 

(brassica  rapa),  pepparrot  (cochlearia  ar- 
moracia),  morötter  (daucus  carota),  röd- 

betor (beta  vulgaris),  gräslök  (allium 
schaenoprasum),  ringblommor  (calendula 

o3'icinalis)  och  krageblommor  (chrysan- 
themura  coronarium).  Bland  krukväxter 
har  man  anmärkt  2  alnars  höga  stänglar 
af  thiiringska  rosorna.  I  allmänhet  gör 
man  sig  nere  i  Sverige  en  alltför  svår 
föreställning  om  naturen  i  dessa  trakter, 
der  man  tror  odlingens  största  bemödande 
erfordras  föratt  frambringa  ett  potatisland. 
Detta  kunde  vara  sannt  för  ett  sekel 

tillbaka,  men  icke  nu.  Flera  trädgårdar 

i  Skåne  torde  vara  fattigare  på  köks- 
växter än  trädgårdarne  i  Åsele  och  Lyck- 

sele; och  der  spenaten  frodas,  der  dill 
och  sallat  trifvas,  der  rödbetor  och  mo- 

rötter växa  i  jorden,  samt  sockerärterna 

höja  sina  baljor  högt  öfver  vinbärsbu- 
skarne,  har  polen  ännu  icke  utbredt  sin 
förqväfvande  makt  öfver  vegetationen. 

Samma  flod  (Ångermanelfven),  sora  ne- 
re vid  Åbol  vattnar  körsbärsträdskogar, 

flyter  här  igenom  landet,  och  hvarföre 
skulle  man  icke  raed  hopp  om  framgång 
kunna  försöka  plantera  ädlare  trädslag 
i  den  mark,  der  olvon  och  qvitten  växa 
i  fria  luften?  Och  den  som  ännu  tror, 

att  i  Lappland  odlarens  hela  möda  är  för- 
gäfves  använd,  behöfver  blott  komma  och 
se  åkrarne  derstädes  samt  trädgårdarne 

i  Lycksele,  Åsele  och  Wilhelmina,  för 

att  raed  glädje  öfvertygas  om  sin  vill- 
farelse. Flera  vilda  växter  finnas  här, 

(se  längre  fram).  Likväl  synes  som  na- 
turen samlat  all  växtlighet  inom  byns 

territorium,  ty  derutom  är  en  steril,  ful, 
bergig  eller  sumpig  trakt.  I  Ahnsele  by, 
1  mtl,  med  gästgifvaregård,  i  socknens 

norra  del,  ett  stycke  från  den  lilla  hol- 
men Hälleholmen,  som  är  gränsmärket 

mot  Wilhelmina,  hade  på  1830-talet  gäst- 

gifvaren  Olof  Christoff'ersson  förvärfvat  sig 
rikedora  genora  arbetsamhet  och  klok  hus- 

hållning; han  hade  väl  odlat  åkern,  om- 
sorgsfullt utdikat  ängarne,  sjelf  utlagt 

fiskarnäten,  äfvensom  bedrifvit  en  lönande 
handel  raed  fogel,  nemligen  tjädrar,  orrar, 

ripor  och  hjerpar,  alla  här  allmänna,  samt 
raed  pelsverk  (skinn    af  björnar,  vargar, 
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räfvar  och  mårdar  ra.  fl.),  som  han  upp- 
köpt och  såiidt  till  Stockholm.  Sock- 

nens odlade  jord  iippgafs  1858  till  490 
tunnl.,  naturlig  äng  till  13,650  tid,  nu 

uppgifves  den  förra  till  1,062  tid,  me- 
dan den  sednare  uppgifves  till  12,800  tid. 

Polatcs  tiilVes  bäst,  af  ärter  och  hafra 
sås  obetydligt.  Lin  och  hampa  vilja  ej 
rätt  växa,  men  rofvor  och  kålrötter  trifvas 
väl.  Likväl  får  man  numera  se  linet,  som 
för  100  år  sedan  kanske  var  en  främmande 

ört  i  lappmarken,  växa  och  användas  vid 
nästan  hvarje  bättre  nybygge,  och  vid 

Borgsjö  by,  '/.,  mtl,  i  socknens  östra 
del,  iick  man  redan  på  1830-talet  se 
den  blommande  linåkern  stor  och  herrlig. 
För  100  år  sedan  var  liuneväfnaden  en 

industri,  som  man  i  lappmarken  obekym- 
radt  lemnade  åt  uedra  landets  inbyg- 

gare. I  nämnda  by  ligga  gårdarna,  som 
vanligt  i  Lapplands  byar,  på  betydligt 
afstånd  frän  hvarandra,  och  hvardera 
närmast  omgifven  af  sina  små  korntegar 
samt  ängsmark.  Vid  en  af  gårdarne  är 
gästgifveri.  Flertalet  byar  ha  ängar  och 
myrar,  på  hvilka  höet  afbergas,  belägna 
på  hela  mils  och  än  längre  afstånd.  Det 
afbergade  höet  uppsattes  i  hässja;  sedan 
det  der  blifvit  torkadt,  införes  det  i  den 

på  ängen  eller  myran  uppbyggda  ladan, 
der  det  qvarligger,  tills  det  i  slutet  af 
Oktober  eller  början  af  November,  då 
sjöar  och  myror  blifvit  farbara,  kan  på 
före  med  skrindor  hemföras;  härtill  be- 

gagna nybyggarne  hästar.  Flerstädes  äro 
fordna  sjöar  förvandlade  till  kärrängar, 
såsom  i  Elgsjö  by,  der  en  nära  V4  mil 
lång  myra,  som  för  50  år  sedan  var  en 
tiiikrik  sjö,  nu  blifvit  förvandlad  till  en 
stor  mader  eller  kärräng,  hvarpå  man 

uppbyggt  flera  hölador  och  årligen  an- 
ställer en  mycket  förmånlig  höslotter. 

På  samma  ställe,  der  fiskmåsar  och  tär- 
nor fordom  i  ostörd  ro  flögo  öfver  den 

vida  vattenytan,  gömma  sig  nu  becka- 
siner  och  björktrastar  i  det  höga  gräset, 
och  öfver  den  botten,  på  hvilkeu  fisk- 

noten för  några  decennier  sedan  låg 
utbredd,  går  nu  lian  och  räfsan  med 
ännu  större  fördel.  Ar  1815  voro  vin- 

terfödda kreaturens  antal  125  hästar, 
50  oxar,  739  kor,  300  kalfvar  och  1,200 
får.  Skog  växer  ymnigt.  Öfverallt  här 
påträftas  afbrända  barrskogar,  itända  af 

i»t>yggai"ne    sjelfva    att    dels  utrota  ren- 
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mossan  och  med  detsamma  afvända  Lap- 
parnes besök  med  sina  renar,  dels  att 

efter  några  års  förlopp  hafva  beredt  ett 
tjenligt  bete  för  deras  egen  boskap.  När 
man  på  1830-talet  färdades  från  Torf- 
sjö  till  Asele  kyrkby,  kom  man  genom 
en  sådan  för  längre  tid  tillbaka  afbräud 
tallskog,  der  redan  då  björkarne,  med 
sina  hvita,  friska  stammar,  började  taga 
öfverhaud;  en  och  annan  asp,  rönn  och 
hägg  hade  insmugit  sig  deriblaud;  der 
växte  och  trifdcs  äfveu  asundo  lapponica. 
Sådana  brända  platser  blifva  20  år  der- 
efter  mera  bördiga,  sedan  den  ogenom- 

trängliga barrskogen  och  buskaget  icke  mer 
förqväfver  vegetationen  derpå.  Stundom 

gå  dock  inbyggarne  för  långt  i  dessa  af- 
bränningar,  såsom  under  den  torra  som- 

maren 1831,  eldarne  spridde  sig  otroligt 

hastigt,  fruktan,  oro  och  bekymmer  före- 
gick, omgaf  och  följde  dem  allestädes. 

Röken  stod  som  ett  tjockt  moln  öfver 
hela  södra  lappmarken.  Den  trängde 
sig  in  i  husen,  den  utbredde  sig  till 

Bottniska  viken,  den  gick  ett  stycke  ut- 
öfver  hafvet,  den  steg  upp  i  luften  och 
under  fler^  Juli-veckor  förmörkade  den 
solen. 

I  ordinarie  ränta  erlägges  af  sock- 
nens 11  skatte-lappar  i  lappbyn  12  rdr 

62  öre,  af  194  skattl.  nybyggare  i  47 
byar  348  rdr;  af  oskattlagda  nybyggen 
finnas  16.  Hemmanen  hafva  i  sednare 

tider  genom  mångfaldiga  styckningar  blif- 
vit alltför  små. 

I  botaniskt  och  zoologiskt  hänseende 
vilja  vi  ur  professor  Zetterstedts  »resa  i 
lappmarken»  här  göra  några  anteckningar 
och  börja  med  Hemberget  i  socknens 
norra  del.  »Pä  detta  berg  finnas  en  mängd 
foglar,  såsom  domherrar,  framhvisslande 
sitt  lockande  läte,  bofinkar  och  sylvier, 

uppstämmande  sin  sång,  den  lilla  mun- 
tra och  lifliga  entitan,  som  flyger  från 

träd  till  träd  för  att  söka  sin  föda,  och 

bushsqv åttan,  som  kringförer  sina  snart 
fullvuxna  ungar.  —  Linnea  sprider  öfver 
berget  sin  lukt  och  ahaycken  (epilol.  angu- 
stifolium),  storcknäfven  (Geran.  sylvatic), 

samt  nordiska  stomhatten,  som  här  kal- 
las slasan,  äfven  Jliigrot,  gifver  det  fäg- 

ring. Nästan  alla  svenska  arter  af  vin- 
tergrönan  stå  här  i  full  blomma.  Py- 
rola  unijlora,  minor,  secunda  och  rotiin- 
difolia    ses    här.      Den    förstnämnda,    i 77 
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flenna  lappmark  iallaii  ögojiblomster.  sam- 
las här  om  soramaieu,  torkas  ocb  iipp- 

blötes  sedermera,  då  den  skall  nyttjas, 
i  vatten  eller  bränvin,  och  begagnas  i 
stället  för  spanskfluga.  Färsk  tuggad  och 
lagd  på  ögonen  anses  den  äfven  som 
ett  verksamt  medel  mot  ögonfluss.  En 
mängd  sällsynta  (deribland  må  nämnas 

den  lilla  Evania  minuta,  med  sin  besyn- 
nerliga kroppsform)  och  några  nya  in- 
sekter kan  man  insamla  på  Hemberget. 

Hällarne  äro  öfverklädda  med  väggmossa 

(Hypnura  parietinum)  samt  hypmim  cu- 
pressiforme,  renmossa  (Bieomyces  rangi- 
ferinus),  /)tist-/a/ (stereocaulon  paschale) 
och  peltidea  arctica.  Vid  bergets  fot 

växa  ymnigt:  Erenpris  (veronica  ofi'ici- 
nalis),  galium  boreale,  slotterblomstren 
(parnassia  palustris),  ljungen,  här  kallad 
raspgräs  (erica  vulgaris),  bartsia  alpina, 
jungfru  MarioB  hand  (orchis  maculata). 
Nedvid  elfstranden  l)land  albuskarne  stodo 

en  mängd  blommande  törnrosbuskar.  Den 
första  halfva  milen  frän  Almsele  till  den 

2' o  mil  härifrån  belägna  Asele  V)  \kohs 
är  roväg,  derunder  3:ne  forssar  passeras, 
och  slutligen  Storforssen,  ett  brusande 

vattenfall;  ett  litet  stycke  upp  i  björk- 
skogen stodo  6  till  8  buskar  af  olvon 

(Viburnum  Opulus),  som  i  beteshagar  och 
lundar  ned  i  Sveriges  södra  provinser 
icke  äro  så  sällsynta  (l)usken  kallas  der 

hålstry,  ulfbär.  hålsbär,  olgonbär,  ugle- 
rönn  m.  m.),  och  der  en  förändring  af 
växten  med  större  blommor,  kallade 

snöbollar,  finnas  i  trädgårdar,  men  ve- 
terligen icke  förut  blifvit  funnen  i  lapp- 
marken, utom  på  ett  enda  ställe  i  Lyck- 

sele. Stranden  här  beskrifves  såsom  sär- 

deles härlig  att  se.  »Den  visar  en  öppen 
halfcirkel,  innefattad  af  löfträd.  Kong- 
spiran,  (Pedicularis  sceptrnin  carolinum) 

upplyftade  på  en  hög  stängel  sina  guld- 
gula blommor  med  blodröd  öppning; 

nedunder  stod  den  lägre  mentha  lappo- 
nica  i  tusental,  dock  utan  någon  blomma, 

du/kullan  (trientalis  europsea,  lychnis  al- 
pina), thalictrum  flavum  och  den  i  lapp- 

marken högst  sällsynta  prunella  vulgaris 
växte  här,  alla  vid  åbriidden.  Stället 

är  beläget  på  Tor/sjö  i)ys  egor.  En 
half  mil  derifrån  växte  liljekonvalje,  bred- 
bladigare  och  frodigare  än  annorstädes. 
Den  är  här  i  orten  känd  under  det  vackra 

namnet     Kidronsblomstren,     och    nybyg- 

garne anse  sig  af  bränvin,  hvari  blom- 
morna blifvit  lagda,  få  ett  slagvatten,  som 

skall  vara  mycket  verksamt».  Professor 
Zetterstedt  ansåg  dem  tjenliga  till  nöd- 
brödsämne. 

Följande  vilda  växter  finnas  i  Asele 
by  vid  elfstranden:  arnndo  litorea,  äng- 
borst  (nardus  stricta),  epilobiuin  palustre, 

pilört  (polygonum  amphibiura),  kongs- 
spiran;  på  åkrarna:  myosotis  arvensis, 
jordrök  (fumaria  officinalis),  gråbo  (arte- 
raisia  vulgaris),  åkertistel  (viola  bicolor). 

—  På  vägen  till  Elgsjö  åt  Fredrika  lapp- 
mark till,  genom  stora  skogen,  de  norra 

och  östra  byarnes  väg  till  kyrkan,  göra 
tallarne  den  resande  sällskap,  och  hvar 
dessa  träd  finnas  såsom  äldre  och  större 

skog,  lindar  sig  jnerändels  Linnea  bore- 
alis,  som  en  krans,  omkring  deras  fot. 
Anda  från  Skånes  lundar  till  Lapplands 

fjelltrakter,  hvar  tallskog  växer,  der  vä- 
xer äfven  gerna  minnesblomman  af  nor- 

dens största  naturforskare.  På  sjelfva 
fjellarne  och  vid  Nordlandens  kuster,  der 
tallen  försvunnit,  der  synes  icke  heller 
Linnea.  I  finnmarkens  Alten,  10  mil 

från  Nord  Cap,  hafva  åter  tallarne  sara- 
lat sig  i  en  skog,  och  i  den  grönskar 

alltid  denna  växt,  hvars  blomma  under 

hela  Juli  och  Augusti  sprider  en  ange- 
näm lukt  omkring  sig.  —  Vid  byn 

Elfsjö  träffas  ladu-svalan ,  tornsvalan, 
gul  och  riiigärlan,  skator  och  nor- 

diska sparfven.  I  skogen  finnas  gulspin- 
ken,  krukan  (sylvia  curruea)  samt  sparf- 
kungen,  som  bygger  sitt  bo  på  jorden. 
Bland  växter  äro  Phleum  alpinum,  aira 
alpina  et  fluxosa,  hieracium  auriceala 
et  paludosura  m.  fl.,  allmänna.  Bland 
växter,  som  förut  nämndes  pryda  Argåns 
stränder,  äro  den  gröna,  höga  åfräken 
(Eqvisetum  fluviatile),  sjösäfven  (scirpus 
lacustris;  och  den  än  högre  vassen  (arundo 

calamogrostis)  äro  här  ymniga,  en  oräk- 
nelig mängd  näckrosor  höja  sina  hvita 

och  gula  blommor  några  tum  öfver  vat- 
tenytan och  med  dess  stora,  breda  samt 

flytande  blad  inblanda  näten  (Potosnog. 

natam)  sina.  Den  i  lappmarken  säll- 
synta strättan  (Sium  latifoliura)  växer 

äfven  här  sparsamt,  och  vattenklöfvern 
(menyanthes  trifoliata),  som  eljest,  der 
den  fått  insteg  med  sina  stora,  krypande 
rötter,  uttränger  nästan  alla  andra  växter, 

fick  här  med  möda  en  plats.  Vid  Borg- 
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sjös  sandiga  sjöstraiid  påträffas  exemplar 

af  ett  nytt  Dipter-gennå,  sora  har  affi- 
nitet  till  cardylnra  och  liydrorayza.  Ett 
ogräs,  som  vanligen  växer  i  sällskap  med 
lin,  är  lindodran  (myagrum  sativum). 

Denna  ört  finnes  icke  upptagen  i  lapp- 
ska floran;  men  här  i  Borgsjö  växer 

den  i  myckenhet.  Biörnanijelikan,  Ve- 
sterbottningarnes  björnstut  (angelica  syl- 
vestris)  växer  sparsamt  pä  strandängen. 

Från  Borgsjö  Ur  den  första  fjerdedels- 
milen  gångväg,  sedan  ror  man  öfver  den 

•^/,g  mil  långa  Nordsjön,  der  den  resande 
öfverhöljes  a*  lusentals  små  myggor,  en 
ny  art  af  chironomus  (eu  half  gång 
större,  med  ljusare  fötter,  hvita  vingar 
och  abdomen  vid  basen  grönaktig).  Dessa 
myggor  uppehålla  sig  som  larfver  och 

puppor  i  sjövattnet;  sedan  de  blifvit  ut- 
kläckta på  vattenytan,  sätta  de  sig  på 

bladen  af  hvita  näckrosorna,  som  hiir 
kallas  lavan.  I  sjön  har  man  dock  gjort 
bättre  zoologiska  fynd,  ueraligen  ålar, 
omkring  6  qvarter  långa,  och  tjocka  som 
en   karlarm   fram   vid   handlofven. 

Asele  by  är  en  af  de  äldsta  i  lapp- 
marken, som  redan  i  Carl  XI:s  tid  blef 

bebodd,  och  genom  denne  konungs  för- 
ordnande den  27  Sept.  1673  tillades 

hvar  och  en,  som  ville  nedsätta  sig  i 

denna  lappmark,  vissa  friheter  och  för- 
måner, hvilka  ytterligare  stadfästades  af 

Eiksens  Ständer  på  riksdagen  1720.  Men 
ännu  var  Asele  eller,  såsom  den  kallas 

i  äldre  handlingar,  Årsilla,  blott  en  ka- 
kapellförsamling  under  Anundsjö  pasto- 

rat; först  år  1797  kom  Asele  att  utgöra 
ett  eget  pastorat,  hvilket  i  den  ryktbare 
Nordins  tid  blef  deladt  i  fyra,  sedan 
nemligen  under  konung  Gustaf  IV  Adolfs 

tid  de  trenne  kapell-försaralingarne  Wi- 
ska,  Bergvattnet  och  Wolgsjön  blifvit 
afsöndrade  under  deras  kongl.  namn, 
Fredrika,  Dorothea  och  Wilhelmina, 

till  egna  pastorater.  Den  första  kyr- 
kan i  Asele  byggdes  samma  år  som 

Westphaliska  freden  blef  afslutad,  eller 
1648,  på  statens  bekostnad,  för  6,000 
daler  kopparmynt,  en  ansenlig  summa  på 
den  tiden,  men  lärer  ändock  mera  liknat 

en  hölada  än  ett  tempel.  Jemt  ett  år- 
hundrade derefter,  eller  1748,  byggdes 

den  andra  kyrkan  af  dåvarande  pastorn 
Petr.  Forssberg,  som  förut  der  varit 
skolmästare  i   10  år.      Forssbergs   namn 
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bara  ännu  en  liten  holme  och  ett  myc- 
ket högt  berg  i  östra  ändan  af  Malgo- 

maijsjön  i  Wilhelmina.  På  den  förra 
förrättade  han,  som  var  den  förste  prest, 
hvilken  var  maklig  lappska  språket,  guds- 
tjenst  med  Lappavne,  hvilka  derunder 
sutto  på  sina  kiwin  utanför  en  krans  af 
stockar,  tjenande  till  altarring  rundtom- 
kring  kullen,  hvarpå  predikanten  stod. 
Från  berget  plägade  ofta  stora  klipp- 

massor nedstörta  i  den  djupa  sjön,  och 

stället  var  dessutom  ett  tillhåll  för  tjuf- 
var  och  röfvare,  hvilka  lågo  i  forsat,  då 

Lapparne  hit  nedkommo  från  fjellen. 
Af  denna  orsak  lät  Forssberg  alltid  sina 
roddare  följa  motsatta  stranden,  och  från 
holmen  lät  han  afrödja  all  skog,  att 
förekomma  öfverraskning.  Efter  andra 

100  år,  eller  1848,  uppfördes,  på  för- 
samlingens bekostnad,  nuvarande  kyrkan 

af  sten,  enligt  fastställd  ritning,  i  vacker 
götisk  stil,  med  torn  för  klockor  vid 
vestra  gafveln.  Kyrkans  skepp  höjer  sig 
öfver  stora  giingen  och  choret  med  en 
öfre  rad  af  fönster  samt  hvilar  på  2:ne 
rader  kolonner.  Öfver  sidogångarne  äro 

läktare  uppförda.  Det  yttre  af  tempel- 
byggnaden är  äfven  vördnadsl)judande. 

M.in  kan  med  skäl  blifva  förvånad  öfver, 
iitt  midt  i  en  ödslig  och  ofruktbar  fjell- 
trakt  få  skåda  något  dylikt.  Snarlik 
Hernösands  domkyrka,  är  denna  dock 
mycket  mera  proportionel.  Det  vackra 
läget  på  en  bergskulle  å  södra  sidan  om 
elfven  är  ock  för  helgedomen  en  värdig 
plats.  Anmärkningsvärdt  är,  att  numera 
aflidne,förutn.01ofChristoffersson  bekostat 

målning  och  förgyllning  med  öfver  2,000 
rdr,  samt  dessutom  skänkt  en  vacker 

ljuskrona  och  en  stor  klocka.  Af  hans 
enka  äro  skänkta  1,500  rdr  till  sock- 

nens fattiga  och  nu  sednast  lärer  en  af 

sönerna  skänkt  3,000  rdr  till  ett  orgel- 
verk.  I  nordvest  om  kyrkan,  hvarifrån 

räknas  6-''3  mil  till  Wilhelmina,  5'/j(, 
mil  lill  Dorothea,  10  mil  till  Lycksele, 
22  mil  till  Hernösand,  ligger  kyrkosta- 

den, med  sina  c:a  50  hus,  deraf  några 

af  2  våningar  (men  toma  utom  å  helge- 
dagarne  och  under  marknadstiden),  tings- 

husen, och  längre  i  norr  prestgården, 
1  mtl,  vid  en  vik  af  elfven,  med  1,400 
tid  åker,  äng  och  afrösningsjord.  I  byn 

äro  dessutom  välbyggda  gärdar  för  pa- 
storsadjunkten och  länsmannen.  —  Första 
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Lappskolan  inrättades  här  1732,  men 
indrogs  1820;  nu  tinnes  missionsskola 
för  Lappbarnen  2  mil  från  kyrkan,  i 

Ga/sele  by,  som  är  den  största  och  folk- 
rikaste inom  socknen,  likasom  den  har 

ett  ibland  de  vackraste  lägen;  är  äfven 
utmärkt  för  sin  goda  jordmån.  Såsom 
skollokal  har  man  hittills  begagnat  en 

vanlig  bondstuga,  som  likväl  varit  för  in- 
skränkt, isynnerhet  vid  bönestunderna,  då 

byns  befolkning  —  oberäknadt  tillopp 
från  andra  byar  —  mera  raangrannt  in- 

funnit sig.  För  att  hjelpa  denna  olägen- 
bet,  äfvensom  för  att  försäkra  sig  om 
elt  längre  bibehållande  af  denna  nyttiga 
läroanstalt,  beslöto,  1858,  på  uppmaning 
af  skolans  nitiske  lärare,  byns  jordägare 
med  sällsynt  endrägt  uppförandet  af  ett 
nytt  skolhus,  och  på  ett  i  den  stora  och 
sköna  Angerraanelfven  utskjutande  näs 

—  samma  plats,  der  för  omkring  200 
år  sedan  den  förste  nybyggaren  byggde 

sin  låga  koja  —  reser  sig  nu  en  hög 
och  rymlig,  enkel  men  prydlig  byggnad, 

värdig  det  höga  ändamålet  af  böne-  och 
skolhus.  Den  8  Juni  1859,  kl.  10  f.  m., 

öppnades  för  första  gången  detta  nya 
lärohus  med  en  minnesvärd  festlighet, 

hvarvid  skolbarnen  —  lappska  och  sven- 
ska —  jemte  en  sångkör  af  byns  ungdom 

afsjöngo  verser  och  sånger,  hvarefter  pro- 
sten Grönlund  uppträdde  i  katedern  ocii 

framställde  med  anledning  af  Luc.  2:  52, 

i  ett  inneliållsrikf  föredrag:  »Skoluppfo- 
strans  vigt  och  höga  ändamål».  Missions- 

skolan underhålles  af  svenska  missions- 

sällskapet och  5-öreföreningen.  I  socknens 
2  ambulatoriska  skolor  undervisas  årligen 
c:a  200  af  inom  skolåldern  varande  500 

barn;  skolan  åtnjuter  i  statsbidrag  ärl.  c:a 
80  rdr  rmt. —  Flera  offerställen  ha  funnits, 
samt  begrafningsplatser  på  byn  Norets 
egor,  vester  om  Almsjön.  Man  har  der 
funnit  skeletter  äfven  efter  renar,  som 

varit  begrafna  med  endast  hornen  syn- 
liga ofvan  jord,  och  förspända  en  pulka, 

hvari  den  döde  sutit,  utrustad  såsom  till 
en  längre  resa.  Traditionen  omtalar  detta 
begrafningssätt  såsom  öfligt;  den  döde, 

klädd  i  sin  nationaldrägt,  och  med  ren- 
skinnshandskar på  händerna,  samt  försedd 

med  matsäck,  pipa  och  tobak  m.  m. 
blef  jemte  renen,  som  fört  honom  till 
stället,  sålunda  jordad. 

Utom    förutnämnda  byar  finnas  Alf- 

vasjö,  Björk^ele,  Bomsjö,  Borgen,  Fors- 
näs,  Gigsele,  Gärdsjö,  Häggsjö,  Hälla, 

Insjö,  Lili-Lögda  9  åboer,  Lomsjö  12 
åboer.  Långvattnet  7  åboer,  Noret  13 
åboer,  O.rvattnet,  Rissjö  13  åboer,  Sand- 

sjö, iSiksjö,  Svedje,  Sör  Åsele  8  åboer, 

Warpsjö  och  Yxsjö  ra.  fl.  —  Adress: 
Sör   Asele. 

Aselstad,  egendom  uti  Tingstads  soc- 
ken, Lösings  härad  och  Linköpings  län, 

vid  pass  Vs  ii^il  f''äii  Norrköping  ochVg™!' 
från  Söderköping,  består  af  1  mtl  rust- 
håll,  V'.,  mtl  skatte  och  1  frälse,  jemte 
luststället  Svensborg;  egare  sedan  1850- 
talet  är  fabrikör  Roman  i  Norrköping; 

taxeringsvärdet  59,000  rdr  rmt.  —  Går- 
dar i  Aselstad  ha  på  1600-  och  1700- 

talen  tillhört  medlemmar  af  slägterna 

Klingstedt,  Scheibe,  Sjöblad  och  Schult- 
zeuheim. 

Åsen,  by  uti  Vestra  V/ingåkers  soc- 
ken, Oppunda  härad  och  Nyköpigs  län, 

3  mil  söder  om  Hjelmaren,  vid  kyrkan 

och  Wingåkers  jernvägstatiton  samt  Säf- 
staholms  herrgård,  4''/j,  mil  frän  Örebro;  2 
mtl  skatte,  med  165  inbyggare;  har  gäst- 
gifveri,  hvari.från  skjutsas  till  Lännäs  i 
Nerike  2^:^  mil  och  till  Hulta  Vi^  mil; 
marknadsplats,  der  årliga  marknader  hål- 

las i  Juni  och  September,  torgdag  på 

första  Onsdagen  i  hvarje  månad  med  till- 
försel af  spannmål  och  fisk;  af  hem- 

mantalet utgöra  iVg  rotl  med  qvaru  om 

3  par  stenar,  värdshus,  bageri  och  han- 
delsbod, jemte  2'/^  mtl  i  andra  hemman 

inom  socknen,  en  egendom,  tillhörig  hand- 
länderna Lindahl,  fader  och  son,  och  med 

ett  taxeringsvärde  af  124,000  rdr. o 

Åsen,  by  uti  Elfdals  socken,  Ofvan- 
Siljans  fögderi  och  Stoia  Kopparbergs 
län,  vid  pass  13  mil  n.  v.  från  Falun, 
vid  Östra  Dalelfven,  med  240  inbyggare; 

innefattar  52'/4  jordetal  på  18  nummer 
(enligt  jordeboken,  men  efter  mantals- 

längden 63  n:r);  här  är  en  välbebygd 
gård,  Asfors  jernmanufakturverk  (se  den 
art.),  såg-  och  husbeliofsqvarn  samt  ett 
lånemagasin;  gärdfarihandel  idkas  af  3. 
Från  härvarande  gästgifvaregård  skjutsas 

i  u.  v.  till  Särna,  6'/»  mil,  hvilken  väg- 
sträcka  underhölls  dels  genom  1  rdrs 
afgift  för  hvarje  dragare,  dels  genom  ett 
årligt  statsanslag,  t.  o.  ra.  året  1863,  af 
675  rdr  rmt. 
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Åsen,  by  uti  Ofvaiisjö  socken,  (iestrik- 

land  ocli  Geflebort^s  län,  ouikiing  2*/^ 
rail  frän  Gefle;  4=|,^  lutl  pa  II  n:r  (efter 
jordeboken),  iJH  intl  (enlii^t  mtUlänf^d), 
i  39  brukningsdelar,  något  öfver  70  hus- 

håll; genom  byn  sträcker  sig  en  sand- 
eller  rullstensäs,  kommande  från  Dalarne, 
och  löper  här  längs  Storan,  llär  är  en 
bergsmanshammare  med  en  härd.  der 
grundläggaren  af  Urlors  i)ruk,  brukspatron 

A.  Ulir,  pä  175U-lalet  egde  325  sk//s 
smide,  men  som  förlades  till  det  1758  af 

honom  uppförda  Urfors  bruk.  Vid  ham- 
maren, som  för  öfrigt  egas  af  bergsmän, 

tillverkades  i  medeltal  1861—63:  2,032 

etr  stångjerii  och  vid  det  1861  privile- 
gierade  manufakturverket    176    ctr    spik. 

Åseil,  egendom  uti  Björsäters  socken, 

Wadsbo  härad  och  Skaraborgs  län,  1'  ̂ 
mil  frän  Mariestad,  bestar  af  1  mtl  skatte- 

rusthåll  och  1^.,  skatte  augmeut  (I"/;} 
enligt  uppgift  från  orten)  Åsen,  med  un- 

derlydande \^  mtl  skatte;  tillsammans 
upptagande  en  egorymd  af  1,000  tid, 
deraf  200  åker,  resten  skog  och  betes- 

mark samt  naturlig  ang  (1857  uppgafs 
arealen  till  700  tid,  deraf  hälften  åker 

och  äng,  hälften  skog  och  betesmark); 
utsädet  är  120  tunnor;  skörd  c:a  1,000 
tunnor  (utsädet  1818  var  blott  35  t:r). 
Mangärdsbyggnadeu  med  trädgård,  har 
vackert  läge  vid  Björsätersvikeu  af  sjön 
Wenern,  med  utsigt  öfver  segelleden  å 

samma  sjö  mellan  Stockholm  och  Göte- 
borg. Till  godset  hörer  ett  nära  intill 

gården  beläget  tegelbruk,  egen  hamn  och 

lastageplats,  som  för  utskeppning  af  Lugn- 

ås'  välkända  qvarnstenar  är  mycket  anli- 
tad. —  Åsen  har  fordom  varit  by  på  4 

nummer,  deraf  3  varit  graverade  militiae- 
hemman  mellan  1635 — 1652,  donerade 
Äll  Mathias  Soop,  men  reducerade;  är 
1665  förmedlade  frän  4^/o  till  nuv.  mtl 
och  skatteköpta  1719;  voro  1812  sam- 

manlagda till  eu  gård,  tillhörig  kommer- 
serådet 01.  Dyrén;  har  sedermera  tillhört 

ryttmästaren  C.  G.  Wästfelt  pä  1830-talet, 
och  dernäst  f.  d.  riksdagsmannen  Joh. 

Andersson,  hvars  sterbhusdelegare  nu  in- 
nehafva  godset,  som  är  åsätt  ett  taxe- 
rings^värde  af  64,100  rdr  rmt. 

Åsen,  egendom  uti  Sandseryds  socken. 

Tveta  kärad  och  Jönköpings  län,  '/-^  niil 
från  staden  Jönköping,  består  af  1  mtl 
skatte    Aseu,   med    underlydande     1   mtl 

llédenstorp.  Egendomen,  som  1818  upp- 
gifves  haft  8U  t:rs  ut.^äde,  liöbergning 
till  700  stackar,  brist  på  barrskog,  men 
egandu  rätt  betydligt  uti  tillhörande  7 
stadsäiigar,  taxerades  1865  till  85,000 
rdr,  och  egdes  då  af  (iustaf  Johansson. 

Boningshuset  utgjordes  1818  af  en  ovan- 
ligt stor  byggnad  med  2  våningar,  inne- 

hållande 30  rum.  Från  öfra  våningen 

erbjudes  herrlig  utsigt  öfver  staden,  kring- 
liggande fält  och  sjön  Wetteni.  På  en 

plan  vid  byggningen  befanns  eu  bassin 
med  3  alnar  högt  springvatten,  som  til- 

lika försåg  kök,  bräuneri,  mälteri  och 
ladugård  med  nödigt  vatten.  Trädgärden, 
på  4  tid,  innehöll  100  unga  fruktträd, 
utom  de  till  tusental  i  träskolorna  be- 

fintliga. Ett  hälft  mtl  af  Åsen  är  en- 
ligt kammar-kollegii  utslag  älagdt  att 

från  den  1  Sept.  1863  draga  ord.  sol- 
datrotering  för  '/.,  rote;  deremot  har 
dess  postföringsskyldighet  upphört  från 
den  ̂ 28  No  v.   1864. 

Åsen,  gård  uti  Hjo  socken,  Kåkinds 
härad  och  Skaraborgs  län,  består  af  2 
mtl  sk.-rusthåll  (Södra  och  Norra  Åsen. 
hvartdera  af  1  mil)  med  underlydande 

•^/g  mtl  skatte,  9  torp,  2  rajölqvarnar 
och  en  såg,  med  ständig  vattentillgång. 
Mangårdsbyggnaden  har  vackert  läge,  ̂ g 
mil  från  Hjo,  med  fri  utsigt  öfver  staden 
och  en  stor  del  af  sjön  ̂ Yettern.  Afegare 
äro  endast  kända  år  1863  laudshöfding 

H.  Gyllenram  och  1867  öfverste  kam- 
marjuukaren,  friherre  E.  S.  Adelsvärd  på 
Åtvidaberg.  Egendomen  med  en  areal 
af  870  tid,  deraf  310  åker,  resten  skog 
och  betesmark,  är  taxerad  till  88,000 
rdr  rmt ;  till  gården  hörer  ångbränueri ; 
Norra  Åsen   är  skatteköpt   1726. 

Åsen,  kaptens-boställe  uti  Ljurs  soc- 
ken, Gäseneds  härad  och  Elfsborgs  län, 

1  rail  söder  från  Wårgårda  jeruvägssta- 

tion,  af  '/g  mtl  krono.  Hemmanet  köptes 
till  frälse  af  Anders  Eriksson  Hästehuf- 
vud,  men  indrogs  1689  till  militiae-kom- 
plettering  och  sattes  1698  till  nuvarande 
hemmantal. 

Åsen,  ett  frälse-säteri  af  ',.,  mtl  uti 
Essunga  socken,   Barue  härad  och  Skara- 

I    borgs  län,   S'/.,   mil   n.  n.  o.  från  Alings- 
!    ås,  utgör  med   underlydande  '/,  frälse  ett 

gods,    som     1865    egdes  af  löjtu.   L.  G. 
von  Hårleman,   och   var  samma   år  taxe- 

,    radt  till  50,U00    rdr    rmt.     Säteriet  till- 
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hörde  år  1812  raöusterskrifvareii  Lithner 

och  hade  då  rätt  vackra  trädgårdsanläifg- 
niiigar,  18  tunnors  utsäde  af  råg  och 

hafra  i  sandmylla,  samt  bete  på  allraän- 
uingen    Hillet. 

Äsen,    fordora   Assen,  uu  äfveu  kal- 
ladt  Kristineberg  (hvartill  hänvisas). 

Asenhöga,  Assingshöyha  (1489),  soc- 
ken och,  med  Källerö,  konsistorielt  pasto- 
rat af  3:dje  klassen  af  Westbo  kontrakt 

och  Wexiö  stift,  i  "Westbo  och  Östbo 
härader  af  Jönköpings  län ;  gränsar  i 
norr  till  Waldshult  och  Stengårdshult,  i 
öster  till  Åker  och  Käfsjö,  i  söder  till 
Gnosjö,  i  vester  till  Källeryd;  socknens 
areal,  16,173  tid  (0,697  qvadratmil)  fast 

mark  och  0,l>:->^:,  qvadratmil  vatten,  är  för- 
delad på  21"'/^  mtl,  hvaraf  lOVj,  skatte, 

1-*^  krono,  9  frälse;  af  dessa  höra  7^/^ 
skatte,  1^/4  krono,  öVo  frälse,  bebodda 
af  något  öfver  800  inbyggare,  till  West- 

bo, 3',o  skatte  och  3  frälse,  bebodda  af 
cirka  490  inbyggare,  till  Östbo  härad. 
Hela  socknen,  som  förut  hört  till  Östbo, 
hör,  sedan  år  1865,  till  Tveta,  Wista 

och  Mo  häraders  fögderi.  —  Socknen, 
hvars  namn  härledes  från  den  höga, 
ehuru  af  brutna  ås,  som  stryker  genom 
socknen  från  nordvest,  har  ett  ganska 
högländt  läge,  i  allmänhet  800  fot  öfver 
hafvet,  hvarföre  flera  vattendrag  hafva  sina 

källor  här.  Af  sjöar  finnas  Skär/-  eller 
Skärfh nits-sjön  på  sydvestra  gränsen,  upp- 

tagande en  areal  af  högst  100  tid  och 
till  hvilken  icke  något  enda  synligt  vat 
tendrag  lemnar  bidrag,  hvadan  sjön 

från  sin  botten  och  i  der  befintliga  käll- 
ådror heralar  näring  för  det  öfverskotts- 

vatten,  som  bildar  den  ur  sjön  i  sydost- 
lig riktning  rinnade  bäck,  hvilken  efter  att 

hafva  störtat  sig  utför  den  ena  branten 
efter  den  andra,  slutligen  kastar  sig  i  den 

nedanför  belägna  Mosjön,  och  derifrån  vi- 
dare rinner  in  i  f läten,  i  Käfsjö  socken; 

Gransjön  på  nordöstra  gränsen.  T  norr 
sträcker  sig  hit  in  Waldshults  sjö,  der  den 
gamla  gränsen  mellan  2  konungariken 
framgick.  Det  högsta  berget,  beläget  strax 

vid  prestgården,  kallas  Lufveberget,  eme- 
dan det  på  afstånd  liknar  en  «lufva»  eller 

mössa.  Man  har  ifrån  detsamma  flera 

miU  utsigt.  Åtskilliga  berättelser  äro  i  or- 
ten gängse  om  den  i  detta  berg  herr- 

skande  »gråfrun».  Vid  sidan  af  berget 

ligger  en    jättesten  vid  en  källa.     Jord- 

månen  är  mycket  grusblandad   och  sten- 
bunden,  men  likväl  ej   af  det  sämre  sla- 

get.   Skog  finnes  ännu  utöfver  eget  behof. 
All  fast  egendom   är  taxerad  till  490,900 
rdr    rmt.     Inbyggarnes    antal,    år    1805 

770,  hade   186*5  uppgått   till   1,330.  — Kyrkan,   belägen    8  mil  från  Jönköping, 
11   mil  från    Wexiö,    är    byggd   af  sten. 
Barnundervisningen     bestrides   i    en    fast 
skola  med  eget  skolhus.     Indelade  rotar 
äro   12.     Bland    fornminnena   må  vidare 

nämnas  den  s.   k.    »Klofvehall»,  på  hem- 
manet Trohebos  skog.    Skatte-hemmanet 

TroUebo  är  ock   märkvärdigt  såsom  psal- 
raisten  Högmarks  födelseort.     Vidare  fin- 

nas 2  stenblock  af   6%  alnars  höjd   och 

4  alnars  tjocklek,    resta    på  2  alnars  af- 
stånd   trån    hvarandra,   med   en  ofvantill 

kullrig,   nedantill    slät   stenhäll,    lagd   of- 
vanpå,  bildande  en  fornjotnisk  tempelgrotta 
af  10  alnars  längd;    tät    skog    omgifver 
platsen.      Attestupor    visas    på    ett    par 
ställen.      I    forntiden    skall    här,    enligt 

Tuneld,  funnits  ett  säteri   Tigerhof,  hvar- 
till  hela   vestra  delen   af  socknen  låg  så- 

som  ett  gods    och    egdes  af   guvernören 
Magnus  Durell,  som   hade  en    tiger  i  sitt 
vapen;    blef    sedermera    inköpt  till  purt 
frälse  af  presidenten  Salomon  Lövensköld; 
kallas  i  jordeboken    Willbo  tWtx  Welebof 

(se   nedan).  —  Förnämsta  egendomen   är 
Marieholms  jernmauufaktur-  och   valsverk 
i  Östbo   härad,   med    underlydande  taxe- 
radt  till  91,000  rdr,  och  h varom  närmare 

på  sitt  ställe;   här  må  blott  tilläggas,  att 
samtliga  påbörjade    anläggningar  nu  äro 
fullbordade,  så  att  Marielvolm   blifvit  en 

blaiid   Sveriges  större  industriella  anlägg- 
ningar och  tillika,  för  sitt  pittoreska  läge, 

ett  bland  de  täckaste  i  Vestra  Småland, 

isynnerhet  sedan  ädlare  trädslag  och  öf- 
riga  naturen   underlättande  anläggning^ 
hunnit    taga    öfverhand    öfver    den    förr 

vilda   och    öde    skogs-  och    bergstrakten. 
Inom  samma    härad    ligga    af    byar  och 

hemman:  Aborrakult  (Aborrekull),  6  åbo- 
er,    GunniLstorp    2    åboer.    Granstorp  5 
åboer,  Håkantorp  4  åboer,  Hestra  3  åboer, 
Ingarp,  2  mtl,  8  åboer,  med  qvarn,  Mo, 

^/,   mtl,   5  åboer,  med   lerkärlsfabrik,  te- 
gelbruk   och    såg,    Skärfhdt,    ̂ 1^  skatte 

och    '/.,  frälse    med    såg,    Svenshult,    V4, 

Skarköp,  '/o  mtl,  Woxtorp,  %  mtl,  hvart- 
dera   med   2  åboer.  —  Inom   Westbo  hä- 

rad ligga:    Broddhult,  fr  .-säteri,  5  åboer 
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(se  den  art.);- —  Berg,  V2  "»ti  pastors 
stom  och  V2  ™tl  Åsenhöga  äro  kyiko- 
herde-boställe;  —  Götarp,  '/o  mtl,  koni- 
rainisters-  och  Gynnas,  V4  rntl,  militiae- 
boställe.  Lidhult,  '/s  ratl  och  Welebo 
(se  hvad  ofvan  närandes  om  Tio^erhoO, 
V3  mtl  frälse,  egas  af  hofniarskalkcn  S. 

Löfvensköld ;  —  Walebo,  •'/»  frälse,  med 
Walefors  stangjernsverk  för  1  hammare, 
anlagdt  1860  vid  ett  vattenfall.  Byar 
och  hemman:  Apelås,  V4  mtl,  2  aboer, 
Berg,  Vo  mtl,  8  åboer,  med  jjarfveri 

och  kakeluf^nsfabrik,  Bondarp,  ̂ /g  mtl, 
7  åboer,  Djuppelsbo,  ̂ /^  mtl,  Ekhidt,  '74 
mtl,  Gynnas,  2V4  mtl,  11  åboer,  Ram- 
nebo,  Smedjebo,  Torestorp  och  Ödh.  — 
Adress:   Skillinsaryd. 

Aserum,  egendom  uti  Nykils  socken, 
Walkebo  härad  och  Linköpings  liin,  2V4 
mil  söder  om  Linköping,  består  af  1 

mtl  frälse-säteri  och  V-^  mtl  frälse,  med 
torp  och  1  backstuga:  egorymden  är  C:a 
600  tunnl.,  hvaraf  150  åker  och  odlad 

mark,  bestående  af  god  lera  och  mull- 
jord  på  lerbotten,  resten  äng,  bete  och 

skogsmark;  outtömliga  tillgångar  på  dy- 
jord finnas;  utsädet  är  85  t:r.  Bonings- 

huset, vid  allmän  väg,  innehåller  i  huf- 
vud byggnaden  8  rum,  förutom  i  tvenne 

flygelbyggnader,  omgifves  af  2:ne  träd- 
gårdar, hvaraf  don  ena  genomlöpes  af 

ett  mindre  vattendrag.  —  Aserum,  som 
varit  bland  Per  Tyrsons  till  Ledingelunda 
donationsgods,  skall  1648  blifvit  bebygdt 
till  säteri  af  H.  von  Schönfelt;  kallades 

1680  G.  von  Schönfelts  säteri,  och  för- 
klarades 1683  som  allodial-frälse  för  And. 

Björnsköld,  men  egdes  derpå  af  ryttraä- 
slaren  M.  Gyllentrost,  gift  med  Schön- 

felts dotter,  Anna,  till  Hallstad,  Asarp 
och  Aserum,  som  dog  här  1688,  4  år  efter 

mannens  död ;  med  deras  dotter  kora  går- 
den till  kaptenen  Samuel  Engelcrona,  och 

efter  deras  död,  som  inträffade  på  samma  år, 

1706,  öfvergick  den  genom  gifte  till  hä- 
radshöfding  J.  Kock,  död  1736;  förblef 
derefter  ett  sekel  igenom  inom  dessa 

slägter;  egdes  1850  af  Anders  Anders- 
son, 1865  af  C.  Jacobsson.  Underlydande 

frälse-heramanet  \\'igelsbo  har  sedan  år 
1700  lydt  härunder;  godsets  taxerings- 

värde år   1865  var  52,000  rdr  rmt. 
Asfors,  jeruraanufakturverk  i  Elfdals 

socken  af  Stora  Kopparbergs  län,  anlagdt 
1863,  är  taxeradt  till  5,000  rdr. 
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Åsgam,  stångjernsbruk  och  masugn 
uti  FoUkärna  socken  af  Näsgärds  fög- 

deri och  Stora  Kopparbergs  län,  vid  As- 
garnsström  men,  7  mil  från  Westerås,  2 
mil  från  Hedemora.  Bruket,  med  en 

medeltillverkning  1861  —  1863  af  736 
ctr,  var  1864  taxeradt  till  5,600  rdr; 

masugnen,  ej  på  länge  bega^fnad,  var 
nämnda  år  taxerad  till  40,000  rdr  rmt; 
de  egas  till  en  del  af  Smedjebolaget,  till 

en  del  af  Garpenbergs  bruksegare.  As- 
garns  bergsmanshammare  hade  1760  en 
härd  med  150  skds  smide,  100  år  der- 

efter 220  skUs  smide. o  r. 

Asheda,  Åseda,  Äsedha,  äfven  Oseda 

(på  1400-talet),  Aaseda  (1451),  socken 
uti  Lppvidinge  härad  af  Kronobergs  län, 

5Y4  mil  n.  o.  från  Wexiö,  i  norr  begrän- 
sad af  Östra  härad  i  .Jönköpings  län,  i 

öster  af  Handbörds  härad  i  Kalmar  län, 

i  sydost  af  Elghult,  i  sydvest  af  Notte- 
beck.  Arealen,  49,757  sid  fast  mark  2,i.')0 
q.v.mil  och  0,n9  q.v,mil  vatten  (Forsell 
uppgaf  59,107  tid),  är  fördelad  pä  81% 
mtl,  deraf  48.V:{  skatte,  6;|  krono,  26% 

frälse,  bebodda  år  1855"  af  2,090,  år 
1850  af  3,170  och  1865  af  3,660  in- 

byggare. —  Socknen,  med  en  medelhöjd 
af  750  fot,  innefattar  den  högst  l)elägna 
trakten  af  länet;  i  nordöstra  delen  ut- 

breder sig  ett  storartadt  berglandskap, 
som  skall  hafva  toppar  af  1,500  fots 
höjd  öfver  halVet.  Här  finnas  också  en 
raängd  bergssjöar,  hvilka  gifva  upphof  ät 
talrika  vattendrag,  som  afflyta  åt  alla 
väderstreck,  men  dock  nästan  alla  bi- 

draga att  föröka  vattenmassan  i  Emån. 
Endast  mot  sydost  affiyta  några  bäckar 

till  det  vattensystem,  som  bildar  Mör- 
rumsån.  Hela  socknen  genomstrykes  af 

en  ansenlig  landthöjd  från  nämnda  hög- 
land, men  som  dock  utplattas  allt  mera 

mot  sydost.  I  följd  af  detta  höga 

läge  äro  vintrarna  här  betydligt  län- 
gre än  i  grannsocknarne,  så  att  man 

anmärkt  att  snön  ännu  ligger  qvar  i 
Asheda,  då  man  börjat  plöja  i  Nottebäck. 

En  annan  följd  är  att  klimatet  är  ovan- 
ligt sundt.  Epidemiska  sjukdomar  visa 

sig  sällan  och  ålderstigna  personer  trnfjFas 
här  vida  oftare  än  annorstädes.  —  Det 

förnämsta  vattendraget  är  Badebo-  eller 
Asedaån,  som  från  näranda  landthöjd 
flyter  i  hufvudsakligen  sydostlig  riktning 
med  månsra  krökniugar  och  först  i  Kal- 
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mar  län  förenär  sig  med  Emån.  Deu 
upptager  vattnet  från  Hultbren,  Warsjön, 
Sandsjön  m.  fl.,  livilka  alla  äro  malm- 

förande. Madaån  har  under  äreu  1860 

— 65  blifvit  sänkt,  hvartill  statslån  af 
öfver  20,500  rdr  erhållits.  Skogen  är 
illa  åtgångcji;  bokskogen  är  utödi!  och 
detsamma  kan  nästan  sägas  om  ekskogen. 

Jordmånen  är  ganska  stenbunden,  om- 
vexlande  med  saudjord,  svartmylla,  nio- 
jord  och  syrlig  dungjord.  Norra  tjerdin- 
den,  som  är  den  magraste  delen,  kallas 

af  graunarne  Agna-Xorget.  xVr  1860 
uppgafs  den  odlade  jorden  utgöra  1600 
tid  af  medelmåttig  beskaffenhet,  den  na- 

turliga ängen  5,000  tid;  ärliga  utsädet  är 
2,600  tunnor,  och  vinterfödas  165  hästar, 
2,630  nötkreatur,  2,000  får  och  330 
svin.  Sädesproduktiouen  är  vid  så  högt 
läge  föga  lönande,  äfven  om  klimatet 

förbättrades  genom  fullständigare  utdik- 
ning  af  mossarne  och  bergsyraus  afled- 
niiig  från  åkrarne.  Allmogen  saknar  ock 

lika  mycket  kunskap  som  materiella  res- 
surser  för  att  kunna  tillgodonjuta  hvad 
naturen  erbjuder.  Jordbruksfastigheten 
är  taxerad  till  1,204,900  rdr  rmt,  annan 
fastighet  till  30,700  rdr  rmt. 

Socknen  utgör  ensam  ett  konsistorielt 

pastorat  af  2:dra  klassen  inom  Wexiö 
stift.  Kyrkan  var  förr  af  trä  och  helgad 

S:t  Olof,  som  synes  varit  traktens  skydds- 
helgon. Anda  till  1837  var  det  pläg- 

sed  att,  när  allmogen  «01smesse  Söndag» 
gåfvo  ostar  till  presterna,  konung  Olofs 

minne  firades  genom  predikan  om  »^Chri- 
stendomens  införande  i  Norden».  På  södra 

muren  synas  S:t  Olofs  och  S:t  Sigfrids 
bilder,  den  förre  med  krona  på  hufvudet, 
yxa  i  handen  och  trampande  på  en 
drake.  Barnundervisningen  bestrides  uti 
2  flyttande  skolor.  Inom  församlingen 
är  inrättad  en  förlikningskommitté,  som 
redan  i  sin  början  lyckats  bringa  nästan 
alla  dess  område  tillhörande  instämda 

civila  mål  till  förlikning.  Fornminnen 

utgöras  af  ett  domaresäte  i  kaplans-bo- 
ätällets  hage,  2:ne  kummel,  Garparör 
och  Näsarör  samt  derinvid  5  resta  ste- 

nar å  prestgårdens  egor.  Asedabon  har 

städse  ansett  sig  något  förmer  än  kring- 
liggande trakts  befolkning;  hvadan  ock 

ett  ordspråk  uppkommit:  »A  sed  a  rid- 
dare, l.enhofda  tiggare  och  Elg- 

hults    män    lefva    än»       Gustaf  IILs 

nationaldrägt  antogs  här  allmänt.  Flera 
märkliga  män  äro  utgångna  härifrån,  bland 
dessa  må  nämnas  den  såsom  lärd,  utmärkt 
predikant  och  författare  kände  theologiae 
doktorn  P.J.Tollesson,  bondson  från  Öfra- 
botorp,  född  1747;  statsrådet,  sedermera 
biskopen  Chr.  J.  Heurlin,  son  till  Sam. 
Heurlin,  som  var  kyrkoherde  här  1780 
— 1835.  En  beskrifning  öfver  Asheda 
socken,  1812,  är  författad  af  Chr.  Heurlin. 
På  Fröseke  soldattorp  föddes  1770  af 
soldatföräldrar  C.  M.  Klingström,  som 

ingick  såsom  simpel  vid  Kalmar  regi- 
mente  och  dog  såsom  dess  chef.  Frän 
Aseda  Kexegårds  ryttaretorp  är  utgången 

en  af  Carl  XII-.s  bussar,  ryttaren  Per 
Svan,  som  tjente  sig  upp  till  ryttmästare, 
blef  fången  vid  Pultava  och  återkom  efter 
13  års  fångenskap;  död  1735.  Medic. 
doktor  Carl  Niklas  Danielsson  var  ock 
tödd  här  af  bondföräldrar  1794  i  Kuttabo. 

Mörtlek,  by,  har  varit  ett  bekant  ställe 
i  förd  na  tider,  se  den  art.  —  Ett  säteri 
Sissehult  (se  den  art.)  finnes;  —  Brinke- 

lid,  1 '.'4  ratl  skatte,  ett  gammalt  herre- 
gods, på  sitt  ställe  beskrifvet;  här  må 

tilläggas,  att  år  1858  anlades  vid  hem- 
manet, som  har  5  brukare,  ett  jernma- 

nufakturverk.  Vid  frälse-hemraanet  Berg 
och  underlydande  Mada,  Vo  ™tl  frälse, 
tillhörigt  löjtn.  Björkmans  arfvingar,  har 
under  de  sednaste  åren  verkställts  ett 

vackert  arbete  genom  gräfning  af  en 

kanal  af  '/.>  mils  längd  och  24  fots 
bredd  i  öfverkanten,  med  väl  afpassadt 

djup,  hvarigenom  man  ledt  hela  Äseda- 
ån  och  aftappat  900  tunnl.  träsk  och 
kärrtrakt,  af  hvilken  sänka  mark  50  tid 

uppodlades  åren  1864 — 1865.  Andra 
gårdar  äro  1  'A,  ratl  pastors-,  V2  kom- 

ministers-boställe, båda  i  Asheda  by,  som 
är  den  största,  liknande  en  liten  stad, 
såsom  den  ock  i  orten  kallas;  från 

härvarande  gästgifveri  skjutsas  till  Ser- 

arp  i  norr,  l'/^  mil,  till  Norramåla,  i 
s.  o.  iVo  ™iJ>  till  Skeda  IV4  mil;  — 
Bo,  ̂ ,4  mtl ;  —  Rosendal,  Vo  >"tl  skatte, 
med  gästgifveri,  Smörtunamida  qvarn  och 

säg;  — Sandsjöryd,  ̂ /^  mtl  skatte,  med 
jernmanufakturverk;  —  Hökaryd  1,  Ols- 
måla  '/.{,  Svenstorp  1  militiae.  —  Bland 
byar  må  vidare  nämnas:  Börssås,  Gast- 
gölghult,  Gölghult,  Källeslaga,  Kutteboda, 
Svenhult,  Thoratorp,  Tånga  och  Össebol 

(Össjöbol).  —  Adress:  Näshult. 
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Åshufvud  Stora  och  Lilla,  ett  mtl 
frälse-säteii  och  ett  hnlft  rutl  frälse  uti 

Kulltorps  socken  af  Westbo  härad  och 
Jönköpings  län,  7V4  mil  frän  Jönköping. 
Det  förstnämnda  såldes  1572  af  Olof 

Larsson  till  grcfvinnan  Pjl)ba  Lojonhuf- 
vud;  rantade  då  7  L7.  smör;  ärfdcs  jerate 
Aggarp  m.  fl.  af  Estrid  Store,  gift  med 
Anders  Bengtsson  HArd,  efter  Carl  Carls- 

son Gyllenhjehn;  båda  tillhörde  1865 
1 1  bönder  och  taxerades  till  28,600  rdr 
rmt.  På  Stora  Ashufvuds  egor  ligger 

Sjöbo  qvarn,  '4  mil  från  prestgården, 
hvartill  den  gafs  af  nämnda  fru  Estrid 
Store. 

Åshusby,  by  uti  Norrsunda  socken, 
Erlingliundra  härad  och  Stockholms  län, 
halfvägs  mellan  Stockholm  och  Uppsala; 

■^.4  ratl  komminister-boställe,  3  mtl  frälse, 
hvaraf mtl    lyder    under    Walstanäs, 
resten  i  3  egolotter,  c:a  100  inbyggare. 
Byn  har  märkvärdighet  af  en  derstädes 
befintlig  ättehög,  kallad  »Kuikj  Niords 
yraf»,  öfverträffande  både  i  omfång  och 

höjd  alla  i  orten  varande  ättehögar.  Of- 
verst  dera  är  en  platå  med  en  bautasten, 
omkring  12  fot  hög  och  4  fot  bred. 
Frun  denna  platå  har  man  en  vidsträckt 
och  herrlig  utsigt  öfver  sjön  Eysingen, 
många  stora  herresäten,  flera  kyrkor  samt 
större  delen  af  Norrsunda,  Skånella,  Ham- 

marby och  "Walientuna  socknar;  se  vidare art.  Norrsunda. 

Åshult,  ett   ratl   skatte  med  gästgif- 
varegärd  i    Dädesjö    socken,  Uppvidinge    ! 

härad,  Kronobergs  län;  skjutsas  till  Skeda    ' 
och    Nöbbeled    i    norr,   hvardera   1   mil,    i 

Lenhofda  i  s.   o.    1 '/.,  mil,   Areda  i  s.  v. 

1' .0  mil.  "  I '  -  o  j 

Ashyttefältet,  jerumalmsfält  i  Nora   ; 
socken   och   bergslag  af  Örebro  län.     Ur 
tre  st.  grufvor  brötos  år  1865:   147,440   j 
centner  malm.  | 

Ashögen,  ansenligt  stenkummel  på  \ 
en  höjd  ä  fältet  nära  Qvistofta  kyrka  i  | 
Malmöhus  län,  på  vägen  till  Kastlösa. 
Ashögen  är  i  svenska  fornforskningens 

historia  namnkunnig  och  har  äfven  fler- 
städes blifvit  beskrifven,  efter  att  för- 

ut blifvit  med  insigt  och  sorgfällighet 
undersökt.  Den  har  i  anseende  till  de 

talrika  fyndens  beskaffenhet  samt  från- 
varon af  alla  metalliska  ämnen  m.  ra. 

icke  allenast  i  sammanhang  med  äldre 

observationer   lemnat    goda  skäl  för  an- 
VII. 

tsgandet  af  en  s.  k.  sten-ålder  i  Sverige, 
då  metallers  bearbetning  varit  okänd; 
utan  äfven  föranledt  till  vidtomfattande 

jemförelser  mellan  det  uråldriga  slägte, 
sora  här  haft  sin  lägerstad  och  andra 
med  samma  sedvänjor  och  på  samma 
låga  bildning.sgrad  stående  folk.  Vigten 
af  sådana  jemförelser  i  afseende  på  bygg- 

nadssätt, verktyg  och  vapen,  hällristnin- 
gar, ja  till  och  med  hufvudskålsformer, 

har  vändt  uppmärksamheten  åt  hittills 
förbisedda  håll  och  lofvar  att  utbreda 

öfver  forskningen  af  de  uräldsta  föremå- 
len ett  nytt  ljus.  (Se  Iduna  9:de  haft. 

sid.  285.) 

Asjön,  på  gränsen  mellan  Ruraskulla 
socken  af  Kalmar  län  och  Hessleby  af 
Jönköpings  län,  med  401,8  fots  höjd, 

upptager  Hosselby-  eller  Hessleby  ån. 
Askagen,  ett  hälft  ratl  skatte,  uti 

Kroppa  socken,  Fernebo  härad  och  Carl- 
stads län,  i  2  egolotter,  tax.  till  80,000 

rdr;  en  del  å  \\  mtl  eges,jemte  j^^  ratl 
i  Torshebäck  i  Fernebo  socken  (se  art. 

Torskbäckshyttan),  af  bergsbruksidkaren 

J.  G.  Eriksson.  Vid  Askagen  har  fun- 
nits masugn,  1  mil  sjö-  och  3  mil  land- 

väg  från  Filipstad. 

Asled,  Åsle  1397,  Åsle  med  Mularp 
och  Tiarp  ett  konsistorielt  pastorat  af  2:a 
klassen,  hörande  till  Wartofta  kontrakt 
af  Skara  stift,  med  54%  mtl,  bebodda 

af  c:a  1,515  personer.  Pastoratet,  be- 

läget i  s.  k.  Falbygden,  *)  mellan  Hvarfs- 
berget  i  öster  och  den  s.  k.  Asleds  mosse, 

hvarigenom  vestra  gränsen  går  mot  Kar- 
leby,  utgör  nordvestra  delen  af  Wartofta 
härad  i  Skaraborgs  län,  begränsadt  der 
af  VValtorps  (Hvaltorp)  och  Högstena 
socknar  i  Gudhems  härad,  i  norr  af 

Kongslena,  i  öster  af  Hvarfs,  Dimbo  och 
Gerums,  i  söder  af  Skörstorps  och  Slöta 

')  D:r  Nils  Salander  antager  (se  hans  beskrifning 
öfver  Asled,  ar  1811),  att  skogarne,  jordens 

urfödingar,  pä  denna  tidigt  bebodda  ort  blifvit 
uthuggna  förr  än  på  kringliggande  trakter, 
och  lemnat  Falor  eller  skoglösa  slättmarker 

efter  sig,  hvarigenom  denna  ort  dä  kom  att 
göra  ett  afbrott  från  de  öfriga,  och  skildes 
således  ifrån  dem  genom  namnet  Falbygd. 

Falorna,  i  början  vidsträckta,  men  vid  tillta- 
gande odlingsbehof  beständigt  minskade,  ut- 

göra nu,  med  bibehållande  af  sitt  gamla  namn, 
små  betesmarker,  såsom  förhållandet  är  med 

uthuggna  kronoparker  så  länge  de  ej  blifvit 
upplåtna  till  uppodling. 

78 
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socknar.  —  Landet  har  510  fots  höjd 
öfver  hafvet,  ojemn  mark  och  genom- 
flytes  i  norr  af  Slafsån,  som  upprinner 
i  förutnämnda  mosse  vid  Löfberga  säteri 

och  sedan  förenar  sig  med  en  från  Orre- 
holmssjön  kommande  bäck,  har  ett  fall 

vid  Åstorps  by  samt  utfaller  i  Horntorpa- 
sjön.  An  öfversvämmar  och  göder  vår- 

tiden en  liten  remsa  af  mossen,  som 

derföre  är  bördig  äng;  men  det  öfriga, 
till  flera  hundra  tid.  som  af  allmogen 
kallas  Gårmossen,  kan  icke  afbergas  och 
föga  betas.  Kedan  1811  föreslogs  åns 
rensning  medelst  att  diket,  som  skiljde 
Asleds  mosse  från  Karlebys,  utvidgades 
och  gräfdes  djupare.  Genom  den  förutn. 
åns  öfversvämniugar  bortföres  ofta  skör- 

demannens hopp;  icke  förty  anses  denna 
händelse  såsom  ett  förebud  till  ymnig 

sädesskörd,  hvadan  folket  gjort  följan- 
de rim: 
När  Asleds  hö 

Flyter  ned  i  Hornborga  sjö. 

Dä  få  vi  båd'  dricka  och  brö': 
d.  v.  s.  att  ymnigt  regn  i  Juni  och  Juli 
är  förmånligt  för  säden.  Bästa  kalksten 
och  sandsten  finnas  vid  Flittorps  by. 
Jordmånen  är  svartmylla,  dels  ren,  dels 
sandblandad,  i  gamla  åkerjorden  djup 
och  stark,  men  i  den  nyare  svag  och 
kallas  lenjord  (den  bär  icke  korti  och 
knappast  biandkorn;  ärter  vuxna  i  henne 
koka  ej  mjuka)  Åkerjorden  omvexlar 
af  höjder  och  dälder,  sällan  finner  man 

någon  vågrät  åker:  ett  så  ojemnt  för- 
hållande har  dock  förmånen,  att  fullkom- 

lig missväxt  är  här  okänd :  i  torra  år 
bära  dälderna,  och  i  våta,  höjderna.  Svåra 
år  ha  dock  1798,  1799  och  1800  här  in- 

träffat genom  torka,  väta  eller  brist  på  dug- 
ligt utsäde,  så  att  äfven  de  förmögnare  måst 

anlita  kronans  magasiner.  Ar  1818  be- 
räknades öfver  hufvud  ett  helt  hemmans 

jordrymd  till  100  tid,  hvaraf  30  ä  40 
tid  åker,  som  brifkades  i  tredingsträde; 

af  utsädet  var  '■^z,  bland  korn  och  hafra, 
','3  råg,  korn  och  ärter,  kornet  utsådt  i 
gammal,  men  alltid  nygödslad  jord,  be- 

römdes i  anseende  till  vigt  ocli  godhet. 
Åkerjorden  har  alltsedan  beständigt  ökats 
genom  torfbrytning,  bestående  uti  gräs- 

vallens aftagande  och  brännande.  — 
Pastoratet,  ehuru  genom  berg  och  mossar 
skildt  från  sina  grannsocknar,  ligger  dock 
i  medelpunkten  af  landets  tätast  bebodda 

del;  härifrån  räknar  man  ock  inom  1 
mil  8  moderkyrkor,  sommarvägen  till 
närmaste  stad  Falköping  är  iV/o  mil, 
men  vintervägen  öfver  mossen  knappt 

V4  mil.  En  förmån  af  läget  är  en  rik 
och  tämligen  jemnt  utdelad  tillgång  på 
vatten,  hvaribland  flera  mineralkällor;  en 
olägenhet  åter  medför  mossen,  derigenom, 
att  vestanvädren,  som  allmännast  blåsa, 
medföra  från  densamma  mycken  kyla,  så 
att  trädgårdarne  skadas.  För  helsan  synes 
klimatet  vara  förmånligt,  och  ingen  större 
farsot  har  här  heller  i  mannaminne 

härjat,  icke  engång  år  1710,  då  pesten 
företrädesvis  grasserade  i  Falbygden,  men 

utestängdes  genom  utsatt  vakt  vid  Are- 
bro  för  att  hindra  kommunikationen 

med  Karleby,  der  den  dödade  många. 
Den  18:de  Mars  1768,  som  i  provinsen 

ibågkommes  under  namn  af  Onde  Fre- 
dagen, har  äfven  här  lemnat  ett  varak- 

tigt minne  efter  sig,  i  det  att  2:ne  äldre 
personer  från  främmande  socknar  och 
2:ne  barn  från  Flittorps  by,  om  15  års 
ålder,  hvilka  bevistat  predikan  i  Asleds 

kyrka,  omkom mo  under  det  grufliga  ur- 
vädret  som  herrskade  midt  på  dagen, 
fastän  morgonen  och  aftonen  voro  lugna. 

—  Folkmängden  uppgick  år  1865  till 
något  öfver  880  inom  Asleds  moder- 

socken, som  innefattar  en  areal  af  5.392 
tunnland  (Forsell  uppgaf  3,009,  deraf 

45  vatten),  fördelade  på  14^,,,  skatte, 
4'/p  krono  och  ll^/g  frälse,  tillsammans 
30'/g  ratl,  mellan  byarne  Åsled,  16'/g 
ratl  på  2,056  tid,  Hofmened,  om  5  mtl, 
en  del  af  Flittorp  (Flittarp,  eller  troligen 

rättare  Flytorp),  4'^'g  mantal,  en  del  af 
Svarttorp,  2^/4  mtl,  Klefven,  "/g  frälse, 
Hagen  ocii  Öjanstorp,  hvartdera  V4  rå 
och  rör.  All  fast  egendom  taxeras  till 
584,600  rdr  rrat  Enda  näringsfånget 
är  jordbruket;  öfverskottet  af  spannmålen 
afsättes  i  Borås  (en  väg  af  8  mil),  Ul- 

ricehamn (5  mil).  Sköfde  2 '/o,  Slätting 
2,  Unnaryd  7,  och  stundom  till  Hofva, 
10  mil.  Binäringar  äro:  något  biskötsel, 
fiske  af  gäddor,  aborrar,  mört  och  lake 
i  ån,  föga  jagt,  oaktadt  tillgången  pä 
harar  och  änder;  något  arbete  användes 

ock  på  steiibrytning;  åkerbruks- och  kör- 
redskap  tillverkar  bonden  sjelf,  undanta- 

gandes hjulen,  äfven  sina  hus  bygger  han 
sjelf  (hemmanen  äro  tämligen  välbyggda, 
mest  af  timmer,    ty  den  ringa  lera,  här 
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finues,  är  otjenlig  till  tegel);   mycket  af 

lians  tid  upptaga  ved-  och  tiiiimerkörslor, 
emedan    beliolVen    måste    liemtas  på   2   ci 

^'/o     luii.      Qvinnorna    deltaga    liar    uti 
alla  till  åkerbruket  hörande;  göromfd,  och 

ofta  bestridcs   ett    jordbruk   af   "^/^    hem- 
man af  bonden   med   hustru   och  döttrar, 

utan  legofolk.     Allmogen     utmärker    sig 
genom    Hit     i     arbetet     och    tarflighet    i 

lefnadssättet,    sa    att    här  äro   fa   fattiga 

hemmansbrukare,    men    åtskilliga   välmå-    : 
ende;    den   är  nöjd    med    sitt   stånd,  och 

något  exempel  på,  att  dess  söner  studerat, 

gafs  först    1798,  då  Sven   Pilgren   ingick    i 
på  studiernas    bana    och     blef   prcstvigd    ; 
1808.    Till  kläder  nöjer  bonden  sig  med 
hvad   hemma  tillverkas,  men   rocken  skall 

gerna  vara  blå  med  hvita  metaliknappar; 
af    fårskinn     nyttjar     både     bonden     och 
hans  hustru    hvardagskläder  i  de  kallare    , 

årstiderna;   i  början   på  detta  århundrade 

började  kattunets  samt  silkes-  och   bom-    I 
iillssjalars    bruk   att  införas.     Anförandet    I 
af    några     exempel     på     mindre     kända 

språkbruk    torde    ej    vara    utan   intresse    | 

äfven   utom   ortens  landaraären.    Så  säges    ' 
här,  då  en   man    skall    nämnas,    faderns 
namn   förut,  såsom   Mårtens  Jan,  i  stället 

för  Jan  Mårtensson;  ofta  antages  moderns 
namn   i  stället  för  faderns,  om  hon  varit 

mera  utmärkt,    t.   ex.    Lenes  Nils,   Sares 

Lars.     Om    på    en    brukningsdel  för  ett   I 
och  ett  hälft  sekel  sedan,  bott  en  Pavel    I 

eller    en    Börje,    sä    kallas   ännu    denna    j 

brukningsdel    Påvela    eller     Börjes,    och    i 
åboerna  derstädes  med   hustrur  och  barn 

blifva    nämnda    derefter,    såsom:    Påvela 

Päär,   Börjes    Annika.     Jag   åger   (äger)    ' 
honom   100  daler,   betyder:  jag  är  skyl- 

dig honom   100  daier  (ett  brydsamt  sätt 
att  ega).    Storluta  (storlotten),  de  flesta, 

pluraliteteten  (lut  betyder  i  götiskan  lott). 
Odel    är    hägnad    kring    åker    och  äng. 
Bastå,  kölna,  torkhus,   är  sammandraget 

af    badstuga.       Då    hustrun    säger    Han 

sjelfver,  menar    hon    sin   man,  och   med 
en  motsvarande  aktning  benämner  mannen 

sin   hustru:  Hon  sjelfver.  —   Hosta  med 
andtäppa  kallas  Kåfvet,  emedan  den  vill 

köfva  (qväfva).     Yattusot  hos  fåren  kal- 
las, icke  oegentligt.  Hakepåse,  txa.tåan  den 

röjer  sig  genom  en  vanställande  svullnad 
kring    nedra    käften.     1    räknande  säges 

icke  två  och   en  half  utan  halftredje.  En 

icke     dervid     van    torde     ej    så    hastigt 
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'  khnna  säga,  att  halftredje  skäppa  råg, 
haltfemte    skäppa    korn     och     halfannan 

j    skäppa   halra  göra  tills.   8^2  skäppor. 
i  Asled,    som    äfven     skrifves     Äslätt 

(slättmark   vid   en   å),    eger   en   bland  de 

'  äldre  kyrkorna  i  orteil,  belägen  1  rail 
öster  om   Falköping;    den   har   tid    efter 

'  annan  undergått  förändringar,  och  synes 
af  flera   rundhuggna  stenar  vid    grunden 

\    ha  varit  rund  i   likhet    med    Dimbo  och 
•  Skörstorps,  åtminstone  till  en  del;  den 

liar  nu  till  följe  af  kyrkomurens  lika 

höjd   med   kyrkan   och  ett  i  motsvarighet 
I    deremot  gjordt  utbygge  ät  söder,  utseende 
;  af  en  korskyrka;  torn  fanns  här  mellan 
1706  och  1770.  Öfver  ett  i  kyrkan 
befintligt  grafchor  för  Lilljehöökska  ätten, 

upplöidt  1570,  har  på  1770-talet  blifvit 
iiirätladt  en  läktare,  sedan  ett  brädgolf 

blifvit  lagdt  öfver  grafstenarne.  Barn- 
undervisningen bestrides  inom  församlin- 

gen uti  en  fast  skola,  på  2  afdeluingar, 
och  i  en  småskola,  af  en  examinerad  lä- 

rare; skolbarnens  antal  ̂ är  255.  Ett 
socken-magasin  finnes  i  Asled  sedan  år 

1774.  Förste  kända  kyrkoherde  var  Holm- 
vidus  1412,  men  Elias  Benedicte,  den 

förste  ora  hvilken  kyrkans  handlingar 

lemna  någon  kunskap,  dog  här  1641. 
Bland  öfriga  må  nämnas  Andreas  Tysk 
t  1727,  hvars  barn  kallade  sig  Odhelius, 

och  raag:r  Nils  Salander,som  tillträdde  pa- 
storatet 1796,  har  utgifvit  en  beskrifning 

öfver  detsamma,  tryckt  1811.  Såsom 
en  slags  märkvärdighet  må  omnämnas, 

att,  vid  komminister  Alings  död  1792, 

hade  på  108  år  härstädes  ej  varit  flera 

än  tre  komministrar.  Bland  öfriga  stånds- 
personer, som  bott  här,  må  anföras  den 

äreborne,  vise  och  förståndige  Isak  An- 
dersson, befallningsman  i  18  år  öfver 

Orreholms  län  samt  Fräkens,  Wilska  och 

Gudhems  härad;  häradshöfd.  Lars  Lager- 
berg, förut  Herrlund,  fader  till  r.  r.  Sven 

Lagerberg  (se  art.  Kjerr  i  Westergötland); 
auditören  Falck  och  hans  enka  Beata 

Winge,  hvars  söner  ännu  i  början  af 
innevarande  århundrade  voro  i  ett  älskadt 

minne  från  deras  ungdomstid,  och  som 

sedan  utmärkte  sig  på  lärdomsvägen;  de 

voro  professorn  i  naturalhistorien  i  Pe- 
tersburg Johan  Peter  Falck,  och  profes- 

sorn i  raathematik,  ledamot  i  Kongl. 

Wetenskaps-akademien  samt  flera  vittra 
sällskaper,    Anders  Falck,  död    1796.     I 
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Flittorps  by(Flktetorp  1397)  skall  fordom 

varit  kyrka,  som  uppbrändes  af  Danskarne 
1612.    I  den  tiden  då  häradet  var  deladt 

i    4    fjerdingar,  var  »nordaste    fjerdungs- 
tingsställe»  i  Asle.    Att  orten  varit  tidige 

bebodd,    kan    slutas    at    dess   högländta 

läge,  som  gifver    anledning, till  deu  för- 
modan, att  dessa    höjder   först  uppstigit 

öfver    vattubryuet    och    utgjort   en    skär- 
gård,   tjenligatt    eraottaga    nybyggare, 

äfveusom  af  den  rådande  jordmanen,  svart- 

myllan, uppkommen  af   förruttnade   djur 

och  växter,  samt  af  skogarnas  tidiga  ut- 
ödande.  Af  ålderdomsrainnesmärken,  upp- 

resta af  raenniskohand,  har  tiden  ej  sparat 
mer  än  ett  enda;    det   är   en  på  Asleds 

bys  mellersta  gärde  befintlig  götisk  graf- 
vård  i  form  af    en    grotta,  af   allmogen 

kallad  Stora  Tegelhall,  till  åtskilnad  trån 
en    mindre    af  samma  namn,  ett  stycke 

längre  åt  söder,  på  sank  mark  och  således 

mycket  förfallen ;  den  förra  består  af  2  rader 

på  kant  uppresta  sandstenshällar,  till  en 
längd  af  10  alnar  och  bredd  af  SVoaln; 
dessa    utgöra    väggar,    på  hvilka,  såsom 

tak,  hvilar  en  utmärkt  stor  häll  af  sand- 

sten, men  som   ej   räcker  öfver  hela  läng- 
den; midtnti  är  grafven  2V.j  alnar  hög;  i 

öster  har  varit  en  ingång,  1^  4  aln  bred. 
En    dylik    graf    har    äfven    funnits  i  en 
lada  i  Bosgården  af    Asleds    by,  till  ett 
bevis,  att  byns    anläggning  är  yngre  än 

dessa  minnesvårdar,  vare  sig  öfver  välför- 
tjenta  eller  annars  mäktiga  män,  så  framt 
de  ej  varit  andakts-  och   offerställen;  de 
torde    vara    uppförda     under     Ynglinga- 

ättens regering,  men  orten  har  varit  känd 
400  år  före  Kristi  födelse,  då  Fornjothr 

anses    regerat    i    Sverige.    —    Rörande 
socknens    historiska    märkvärdighet  hän- 

visas till  art.  Falbygden,  Falköping^  och 
prosten  Salanders    beskrifning  om   Asled 
år   1811,    sid.    133.     Fruskår,  Helvetes- 

kärret,  Segerberget,    med    flera   ortnamn 
inom  socknen,  torde  jemte  rainnesversen: 

För  Kohlafors  bäck 

och  Plantabergsnabbe 
och  Helveteskärr 

och  Granberget,  hänger  på  länker, 
bevare  oss  Herre  Gud! 

vittna  om  under  nämnda  artiklar  anförda 

ryktbara  strider.  För  öfrigt  har  man  här 
flera  ställen,  som  bära  namn  efter  Dan- 

skarne, såsom  Dana  Dike  och  Danhol- 
men, samt  Danåaen,    en   höjd    invid  ån. 

Åslevik. 

nära  Asleds  by.  Ett  varaktigt  och  mera 
ädelt  minne  har  riksrådet  Nils  Lillje- 
höök  i  detiua  bygd  beredt  sig  genom  all-  m 
varlig  gudsfruktan  och  efterdörae  i  förnöj»  \ 
samhet  samt  en  sanu  kristlig  vandel. 
Ännu  förtäljes,  huru  han,  en  gråhårsman, 

i  sin  gammaldags-karm  åkte  från  sitt 

gods  Fårdala  ned  till  Asleds  kyrka,  sjun- 
gande psalmer  med  hög  röst  hela  vägen 

allt  intill  kyrkoporten.  —  Af  gårdar 
märkas:  Fårdala  säteri  (se  den  art.)  i  den 
mot  Hvarfs  socken,  mellan  Tiarp  och 

Mularp  inskjutande  delen,  samt  derunder 

7V4  ratl,  tax.  till  160,000  rdr  rmt,  der- 
ibland  Hofmene  säteri;  Svartorps  säteri, 
1  mtl  med  bränneri  och  qvarn  samt 

underl.  IV2  ™tl  Asled.  —  Prestgården 
1  mtl,  hvarunder  är  inlagdt  före  1680, 

klockarebolet,  ̂ /^  mtl  i  jordeboken,  men 
okändt  både  hvar  det  legat  och  dess  egor, 

så  att  prestgården  anses  för  1'/^  mtl; 
Åsled,  1  mtl,  sergeant-boställe.  —  Adr.: 
Falköping. 

Asleskär,  fiskläge  och  lastageplats 

i  Loftahammar's  socken  af  Norra  Tjusts 
härad  i  Kalmar  län,  med  2  fiskarehus- 

håll ^och    15  personer. 
Asletorp,  egendom  uti  Örby  socken, 

Marks  härad  och  Elfsborgs  län,  cirka  6 
mil  från  Göteborg,  2^/^  mil  s.  v.  från 
Borås,  Vo  niil  n.  v.  från  kyrkan,  består 

af  V2  frälse  och  ̂ /jg  skatte  i  Asletorp, 
med  väf-fabrik,  samt  i  sarabruk  lagda  V2 
mtl  skatte  i  andra  hemman.  Vid  väf- 
fabriken  funnos  1858:  115  arbetare  och 

48  stolar,  dess  fastighetsvärde  taxerades 
1865  till  10,000  rdr,  hela  godset  till 

36,000  rdr  rmt;  egare  var  då  handlan- 
den M.  Johansson  i  Källäng.  Asletorp 

M  1 — 2,  ̂|^  mtl  skatte,  blefvo  skatte- 
köpta  1759  och   1800. 

Åslevik  (i  jordeboken)  eller  Åsvik 

(i  orten),  en  egendom  i  Eds  kapellför- 
samling af  Norra  Tjusts  härad  och  Kal- 

mar län,  belägen  nära  intill  kyrkan  vid 
Edsviken,  består  af  VU  mtl  frälse,  med 
derunder  lydande  säteriet  Kråkvik,  3  mtl 

(se  den  art.),  jemte  2 '/o  mantal  frälse. 
Godset  bildar  en  med  fasta  landet  i  norr 

genom  ett  4  ä  500  famnar  bredt  näs 
sammanhängande  halfö,  kallad  Flottön, 
med  flera  djupt  i  landet  ingående  vikar, 
så  att  stränderna  beräknas  hafva  en  längd 
af  icke  mindre  än  4  mil.  Till  godset 
räknas    en    icke    obetydlig    del    af    den 
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utanför  belägna  betydliga  skargården, 
hvarest  idkas  ett  förmånligt  fiske.  Asvik 

lydde  förr  under  Krakvik,  men^  har  i 
sednare  tider  blifvit  hufviidgarden.  Abygg- 
naderna  äro  i  godt  stånd  och  beqvämt 

inredda;  mangården  omgifves  af  en  träd- 
gård, som  anses  vara  en  bland  de  bättre 

i  orten.  Läget  är  synnerligen  vackert 
och  sundt,  på  en  ekbovuxen  höjd  vid 
Flottöns  vcstra  strand,  ej  längt  från  den 
i  Edsviken  ntlöpande  Wiudån.  Skog 
finnes  till  husbehof  å  egorna,  som  liafva 
den  i  Tjust  vanliga  pregeln:  skogbevuxna 
berg  och  derimellan  långa,  smala  dal- 
kjusor  med  i  allmänhet  bördig  jordmån. 
Under  eget  bruk  äro  5  mtl,  på  hvilka, 

enligt  uppgift,  utsås  100  tunnor  spann- 
mål, hvarå  afkastningen  beräknas  till 

8:de  kornet.  5  å  6  hästar,  100  nöt- 
kreatur och  100  får  underhållas.  Under 

egendomen  bo  4  bönder  och  21  torpare. 

Egare  voro  1864  öfverste-löjtnant  S.  E. 
Gethes  arfvingar;  hela  godsets  taxerings- 

värde  200,000  rdr  rmt. 

Asnen,  en  af  södra  Sveriges  betyd- 
ligare insjöar,  belägen  i  Kronobergs  län, 

4  mil  från  Bokulls  hamn  i  Blekinge, 
omgifven  i  norr  och  söder  af  Kiiinevalds 
häraii,  som  den  delar  i  två  hälfter,  i 
öster  af  Konga  och  i  vester  af  Albo 
härad.  Asnen  är  omkring  3  mil  lång 
och  2  mil  bred  (uppgafs  af  Christer 
Bonde  år  1658  sträcka  sig  på  ena  sidan 
3  och  på  den  andra  5  mil  in  i  landet), 
men  är  af  en  högst  oregelbunden  form, 
med  talrika  djupa  vikar  och  utskjutande 
näs,  påminnande  om  Finlands  sjöar.  Dess 

förnämsta  tillflöden  äro:  Huseby-  eller 
Helgevarma-ån,  som  infaller  i  dess  nord- 
vestra  vik  och  utgör  afloppet  för  Salen, 

Bergunda-,  Wexic-,  Helga-sjöarne,  Inna- 
ren.  Matkroken,  Orken,  Furen,  Stråken, 
Algunnen,  VVerraen  m.  fl.  icke  obetydliga 

sjöar.  I  nordvest  upptager  x\.snen  .4^(7- 
ån,  afloppet  för  en  mängd  sjöar  i  Kinne- 
valds,  Konga  och  Uppvidinge  härader.  I 
söder  afflyter  denna  sjö  genom  Bältan 
eller  Hafsbältan,  som  går  igenom  det 
s.  k.  »Hartgrepas  lögetråg»,  hvarefter  den 
erhåller  namnet  Mörrumså  och  utfaller 

i  Östersjön.  I  Asnen  finnas  en  mängd 
större  och  mindre  öar,  man  påstår  365. 
Hela  arkipelagen  bär  namnet  »Ojarne». 
Den  största  är  Sirkön.  Vattnets  höjd 
öfver  hafvet  är  380  fot.  Nvligen  har  med 

statsanslag   en    brobyggnad    blifvit  verk- 
ställd  öfver   Uörvikssundet  i  denna  sjö. 

Assjöhytte,  masugn  i  norra  delen  af 
Bjurkärns  socken,  Carlskoga  bergslags 

härad  och  Örebro  län,  8^/4  mil  n.  o. 
från  Christinehamn,  nära  gränsen  mot 
Wärmland  och  sjön  Ahlqvittern,  från 
hvars  sydligaste  ända  jernväg  går  till 
nämnda  stad;  tillverkningen  har  i  medel- 

tal åren  1861—63  uppgått  til!  9,120 
centner  tackjcrn  af  Persbergs  malm  ;  egare 
äro  C.  Nilsson,  A.  Andersson  med  flera. 

Gamla  masugnen  uppfördes  1638  och 
utdömdes  1736. 

c 

Åstad,  skogvaktare-boställe  i  Tjelny 
socken  af  Linköpings  län,  består  af  7, 
mantal. 

Astenskog^,  Åsenskog  och  Åsneskog 

(hos  Fernow),  fordom  kapell,  ■\  mil 
från  Långseruds  sockenkyrka  af  Gillbergs 
härad  och  Carlstads  län,  vid  militiae-bo- 
stället  Åstenskog,  1  mtl.  Kapellet  ora- 
näranes  under  katholska  tiden  och  ut- 

gjorde då  en  särskild  församling,  som 
vid  kyrkans  ödeläggande  1.560  utdömdes 
och  lades  till  Långseruds  socken.  I  Skara 
stifts  jordebok  omnämnes  kapellet  under 
namnet  Ostenskog,  såsom  varande  sedan 
1540  aflagdt  (efter  C.  G.  Styfife).  Ännu 
1643  skall  kapellet  stått  qvar;  enligt 
sägnen  blef  det  utdöradt  till  följd  af  att 
en  menniska  der  blifvit  ihjelslagen  under 

gudstjensten. Ästholmen,  se  Åstön. 
Ästol,  fiskläge  i  Bohusläns  skärgård, 

der  sill-,  makrill- och  hummerfiske  idkas; 
vinterfisket  1863  utgjorde  här  och  på 
Dyrön  från  Rörö  till  Tjörnö  kalf,  blott 

4 'tunnor  sill,  150  tjog  makrill  (3,000 
tjog  1862),  455  tjog  hummer,  och  vår- 

fisket endast  vid  Astol  875  vålor  torsk, 

7,130  tjog  kolja,  af  trän  erhölls  558 
kannjDr. 

Åstorp,  by  med  gästgif varegård  uti 
Björnekulla  socken,  Södra  Åsbo  härad 

och  Christianstads  län,  c-.a  l"*/^  mil  från 
Engelholm;  skjutsar  i  öster  till  Åby  IV4 
mil,  i  n.  o.  till  Östra  Ljungby  1  mil, 
i  söder  till  Mörarp  1  mil.  Byn  har  425 

inbyggare,  4'''.,;  mtl  sk.,  "V^  krono,  på  12 
nummer,  51  hemraansbrukare,  deraf  den  å 

V  g   mtl  i  jyi  5   har  gästgifveriet. 

Åstorp,  en  frälse-egendom  i  Näshulta 
socken  af  Öster-Rekarnes  härad  och  Ny- 

köpings  län,    belägen    vid  Näshultasjön, 
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2V4  mil  från  Eskilstuna,  '/4  ̂^^^  f^"»" 
Östra  Hjelmaren.  Egendomen  har  frau 
äkire  tider  liaft  samma  egare  sora  säte- 

riet Hanöberg  (se  den  art.)  till  år  1853. 

Ar  1855  inköptes  densamma  af  bruks- 
patronen R.  A.  Arfvedson.  Hemmantalet 

för  hufvudgården  är  Vj  frälse;  underly- 

dande 2'  g  frälse.  Egoområdet  uppgifves till  3,000  tunnland,  deraf  omkring  600 
tid  åker  och  äng,  det  öfriga  skog  och 
hagmark;  odlingsbara  marken  har  genom 
Näshnltasjöus  sänkning  och  aftappning, 

som  påbörjades  år  1860,  betydligt  för- 
ökats. 

o 

Aston,  med  lastplats  och  skeppshamn 

uti  Tynderö  socken  af  Medelpads  fög- 
deri och  Wesler-Norrlands  län;  har  vård- 

kase  och  ett  år  1859  till  inseglingsmärke 
uppfördt  stenkummel  med  furuspira.  On 
är  åsätt  V  .^  mtl  skatte  på  3  n:r  (24  mål, 
5  h:ld)  och  är  bebodd   af  16   hushåll. 

Asum,  Asum  1387,  med  Skepparslöf, 

ett  regalt  pastorat  af  l:sta  klassen,  hö- 
rande till  Gärds  kontrakt  af  Lunds  stift, 

med  62 '/4  mtl  och  eu  folkmängd  af  3,235. 
—  4su>n,  modersocken,  är  belägen  uti 
Gärds  härad  af  Christianstads  län,  V2 
mil  från  Christianstad,  lV,j  mil  från 
Torssebro,  begränsad  i  öster  af  Helgesjö, 

i  söder  at  Köpinge,  i  vester  af  Wä  soc- 
ken. Arealen  6,873  tid,  deraf  1,880 

vatten,  efter  Forsell,  eller  0, 321  qvadrat- 
mil  fast  mark  (=  7,429  tid  eller  41,602 
qvadratrefj  och  0,000  qv.mil  vatten,  efter 
Hahr,  är  fördelad  på  37%  mtl,  deraf 

25'/-.  skatte,  12%  krouo  (enligt  mantals- 
längd; hviiket  skulle  göra  38';4  mtl), 

taxerade  till  1,769,400  rdr  rmt,  hvartill 
komma  4  bräniierier,  1  tegelbruk  och 

eu  qvarn,  taxerade  till  24,100  rdr.  — 
Socknen,  med  en  medelhöjd  af  45  fot 
öfver  hafvet,  har  i  allmänhet  jemu  mark, 
raed  dels  lera,  dels  sand  till  jordmån;  den 
fordom  utmagrade  slätten,  som  Linné 

1760  ansåg  medelst  jordmergel  från  däl- 
derna  och  gödning  kunna  blifva  af  bästa 
slag,  är  ock  nu  blifven  en  bördig  slätt. 
Jacobce  palustris  växte  på  de  sidlända 
ängarne,  och  i  dararaarne  en  annan  äfven 
rar  ört  Potarnogetum  Crisptim.  Skogen, 

ek  och  bok,  växer  till  behofvet.  Inbyg- 
garnes antal,  år  1830:  1,390,  uppgick 

1865  till  1,835.  —  Kyrkan,  nära  Hel- 

geä,  föga  öfver  '/j  "^'^  f''^"  Köpinges, 
består  af  ett  aflångfyrkantigt  torn  i  vester. 

ett  tvåqvadratiskt  skepp,  hvars  inre  längd 

utgör  48-/.1  fot,  bredd  27 'z^,  och  ett 
enqvadratiskt  chor,  hållande  22 ',,4  fot, 
med  rundel  i  öster;  hörnstycken,  kolon- 

ner, hjelrahvalf  äro  uppförda  af  finhug- 
gen gråsten  i  ren  rundbågsstil;  alla  pi- 

lastrar och  korshvalf  af  tegelsten  i  äldre 
spetsbågsstil.  I  stället  för  ett  vapenhus 
vid  skeppets  södra  sida  är  ett  eländigt 
förhus  bygdt  vid  tornets  vestra  sida; 
eu  utbyggnad  (troligen  från  år  1640, 
då  Henrik  Hvitfeldt  sökt  tillstånd  att 

vid  ifrågavarande  kyrka  bygga  ett  ka- 
pell till  begrafiiingsplats),  å  skeppets 

norra  sida,  intager  ̂ .j  af  dess  hela 
längd.  Af  inskriften  på  en  runsten,  flyt- 

tad från  kyrkogårdens  norra  sidoraur  ut 

på  kyrkogården,  tyckes  kyrkan  blifvit  på- 
börjad af  biskop  Absalon,  f  1201,  ocb 

fulländad  af  hans  broders  sonson  Asbiöru 

Mule,  i  1232.  Bland  kyrkoherdar  må 
nämnas  d:r  Bernhard  Oelreicli,  född  år 
1626  i  Holstad,  der  han  d.  8  Jan.  1666 

af  •hofkansleren  Ornstedt,  såsom  patronus 

i  Asum  och  Skepparslöf,  erhöll  ett  för- 
säkringsbref  för  sig  och  sina  barn  på  detta 

pastorat,  samt  begärde  1673,  då  han  till- 
trädde superintendents-enibetet  i  Bremen 

(der  liau  dog  1681),  få  behålla  Asum, 
tills  hans  äldsta  son  Johan  kunde  blifva 

skicklig  att  emottaga  detsamma,  hviiket 

han  ock  gjorde  efter  svågerns  Johan  Si- 

monsson Ingelotz's  död  1685.  Om  den 
äldre  Oelreich  förtjenar  nämnas,  att  han, 
då  provinsen  kom  under  Sverige,  gaf  Carl 

Gustaf  förslag  till  Lunds  universitet,  öf- 
ver hviiket  han  ock  blef  prokansler.  Hans 

sonson  Niklas  von  Oelreich,  som  slut- 

ligen blef  president  i  kommers-kollegi- 
um, hade  förut  utgifvit  tidskriften  wArlig 

Svensk».  Doktorn  och  prosten  Carl  S. 
Rönnbeck,  född  1808  i  1841;  han  hade 
saralat  en  mängd  handlingar,  uppsatser 

och  en  del  ritningar  rörande  Skåne,  ut- 
görande 20  foliobaud,  hvilka  alla  skänktes 

till  Lunds  universitet.  L'ti  2  fasta  sko- 
lor om  5  klasser  i  3  skolhus  undervisade 

1865:  2  examinerade  lärare  cirka  218 
barn,  medan  40  erhöllo  undervisuing  i 
hemmet.  Af  donation  har  församlingen 

årligen  inkomst  på  50  rdr  rmt.  —  Till 
forntidsminnen  räknas  rudera  efter  ett 

slott  på  en  hög  kulle,  kringfluten  af 
Helgeå,  och  till  historiska,  att  konung 
Cari    XI    i    Mars    1677   hade    sitt    hög- 
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qvarter  i  Äsums  by.  —  Märkligaste  tjAr- 
(leii   är  Lillö    kungsgård,    fordom    Littlö. 

—  (Jharlottesbory  (Cliarlottsberg  i  mtls- 
längd),  utl)ruten  ur  byn  HTirlöf,  utgörande 

deraf  M  2,  '/■>  nitl,  ined  imderl.  M  3, 

7,  8,  12  mtl  'skatte,  tax,  till  125.000 rdr  rmt;  egare  grefve  lians  Waclitmeister. 

Åsum,    '/o   mtl,    liäradsliöfdinge-boställe; 

—  Prestgflrden,  ''/^  mtl  inom  Asums  by, 
egde  pa  1750-talet  de  ntvaldaste  frukt- 

träd, deribland  mandelträd;  16  tid  voro 

planterade  med  tobak;  —  Hvilan,  '/.> 
skatte.  —  Öfriga  byar  äro  Hofby  och 
Åsumstorp.  —  Adress:  Cliristianstad. 

Åsum,  annex-socken  till  Brandstads 
pastorat,  belägen  uti  Färs  härad  af 

Malmöhus  län,  3'V4  mil  från  Lund,  3 
mil  n.  n.  v.  från  Ystad,  omfattar  på  en 

areal  af  0,i>(;i  qvadratmil  fast  mark  (;— 
6,110  tunnland  eller  84,216  qvadratref) 
och  0,001  qvadratmil  vatten  (efter  Ilalir), 
(Forsell  uppgaf  6,642  tid,  deraf  blott  10 
vatten),  19.].|  mtl,  deraf  V»  skatte,  V.-j 

krono  och  19  i'-)  frälse.  —  Socknen,  med 
en  medelhöjd  af  165  fot  öfver  hafvet, 

har  jemn  mark,  sand  till  jordmån,  nö- 
dig skog  af  ek  och  bok.  samt  bebod- 
des 1865  af  öfver  1,300  inbyggare,  ett 

antal  ökadt  sedan  1830  med  500.  Hela 

jordbruks-fastigheten  tax.  till  932,300 
rdr,  samt  4  hus  i  Sjöbo,  4  qvarnar  och 
2  brännerier  till  13,800  rdr  rmt.  — 

Kyrkan  ligger  %  mil  från  modersock- 
nens, 2  mil  från  Hörby.  Undervisningen 

bestrides  i  en  fast  skola  om  4  klasser 

af  en  examinerad  lärare,  samt  i  2  små- 
skolor 1865  för  c:a  236  barn,  medan  13 

erhöllo  undervisning  i  hemmet.  Ett  grund- 
muradt  skolhus  uppfördes  här  i  medio 
af  1700-talet  utaf  friherrinnan  Earael; 
en  donation  afkastar  årligen  50  rdr  till 
skolan.  -^  I  historiskt  afseende  är  socknen 
bekant  genom  ett  stort  nederlag,  som 
bönderna  ledo  år  1387  på  härvarande 
kyrkogård,  i  striden  emot  Rydelback,  en 
kunglig  befallningsman  på  Beritzliolm, 
som  skall  legat  en  knapp  mil  härifrån  vid 

Bjerröds  ladugård  i  angränsande  Kjerrs- 
torps  socken,  der  ännu  lemningar  der- 
efter  ha  blifvit  funna.  Från  senaste  ti- 

den kan  härifrån  leranas  exempel  på 
ovanlig  fruktsamhet,  i  det  att  en  hem- 

mansåbos hustru  i  Sjöbo  nyligen  fram- 
födt  tre  flickebarn,  vägande  tillsammans 
30  U.     Tingsplats    och    gästgifvaregård 

finnas  i  Sjöbo.  —  Bland  gårdar  märkas: 
Åswns  säteri  M  3  och  4,  1  '/•.  mtl,  med 
underlydande  JW  2,  6,  11,  19,  22,  25, 

27,  33,  2\\  mtl  i  byn  Åsum,  '/,._,  mtl 
Sjöbo,  'Vfl  frälse  Sandbeck,  Ömma,  % 
frälse;  Åsum  M  1,  5,  8,  IT),  16,  1  VJ 

mtl  och  Oimna  M  3,  %.^  mtl,  lyda  un- 
der Öfveds  kloster;  Grimstofta  M  1  och 

6,  %  mtl  frälse,  egare  Hoehschild;  — 
V;,  mtl  i  Asums  by  är  pastors  annex- 

hemman; Omamölla  och  Nymölla  qvar- 

nar; —  Gumparp  Vj^  frälse.  —  Adress: Hörby, 

Åsum,  by  och  ett  frälse-säteri  uti 
förutbeskrifna  socken,  den  förra  af  S^/^g 
mtl  fräl«e  och  den  sednare  af  1 '/.,  mtl, 
med  närmare  600  inbyggare,  ha  intill 

är  1859  lydt  till  Öfveds  klosters  fidei- 
kommiss, men  från  nämnda  tid  har  Åsums 

fideikommiss-natur  genom  Kongl.  Maj:ts 
tillåtelse  hlifvil  flyttad  på  det  nyligen 
inköpta  Tullesbo  säteri  och  derunder  ly 
dande  2  mtl  insockne,  4Vi6  "tsockne 
frälse,  2V24  mtl  skatte.  Asums  säteri  hade 
1818:  60  tunnors  utsäde,  hjelplig  skog 
af  ek  och  bok  (var  år  1840  iietydligare), 

3  vattenqvarnar,  underlydande  24  frälse- 
hemman; taxerades  är  1865  ensamt  till 

80, lOO^rdr  och  med  underlydande  2'/^ 
frälse  Asum  samt  andra  \l  mantal  till 
222.200  rdr  rmt. 

Äsunda.  Härad  i  Uppland  och  Upp- 
sala län,  mellan  Sagans  nedra  lopp  och 

Enköpingsviken,  i  öster  begränsadt  af 
Trögds  härad,  i  söder  af  Svingarns-, 
Hjulsta-  och  Oxfjärdarne  af  Mälaren,  i 
vester  af  Sag-ån  mot  Ytter- Tjurbo  af 
Westerås  län,  samt  i  norr  af  Thorstuna 
och  Simtuna  härader  af  nyssnämnda  län, 
omfattar  med  ringa  undantag,  följande 

socknar:  Wårfnikyrka  (53",  jg  mtl,  935 
inbyggare).  Tillinge  (SOVg  mtl,  1,480 

inb.),  Svinngarn  (20 '/g  mtl,  534  inb.). 
Näs  (areal  54,492  qv.ref,  deraf  22,427 
sjöar,  12,136  åker,  33Vg  mtl,  700  inb.), 

Theda  {21'"/^  mtl,  205  inb.),  san)t  Sjyarr- 
sätra  (32'/.,  mtl,  690  inb.)  med  Bred 

(areal  32,93'7  qv.ref,  deraf  13,813  åker, 
27'/.^  mtl,  574  inb.).  Häradet,  med  en 
areal  af  301,459  qvadratref  eller  2,4ii 
qvadratmil,  hvaraf  31,804  qv.ref  vatten, 

och  ett  hemmantal ^af  269"' jg  ratl,  till- 
hör Trögds  och  Äsunda  fögderi;  det 

består  af  ett  till  större  delen  slätt,  nä- 
stan skoglöst    land    med    låga   åsar  och 
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kullar  samt  för  det  mesta  obetydliga 
vattendrao:,  öfverhufvud  sluttande  åt  sö- 

der, men  af  ven  något  åt  vester;  dock 
framgår  äfven  hit,  ehuru  ofta  afbruten 
och  med  i  allmänhet  aftagaude  höjd, 

samma  betydligare  sandås  som  ijenom- 
stryker  SimtUTia  härad  ;  den  följer  Asunda- 
gränseii  mot  Lagunda,  genomskär  östra 
delen  af  Warfrukyrka  socken,  l)ildar  till 
en  del  grunden  för  Enköpings  stad  och 
återfinnes  slutligen  i  Mälarens  öar,  hvaraf 
flera  mindre  tillhöra  häradet,  förutom  den 

något  betydligare  Kurön.  Det  enda  vat- 
tendrag, som  förtjenar  särskildt  omnäm- 

nande, är  Eiiköpings-än,  som,  uppkom- 
mande af  flera  grenar  fråu  Simtuna  och 

Thorslnna  härader,  för  det  mesta  löper 
i  sydlig  riktning  genom  nordöstra  delen 
af  Asunda,  hvarunder  den  vester  ifrån 
mottager  några  lillflödeu,  till  dess  den, 

efter  ett  par  mils  slingrande  väg,  slut- 
ligen passerar  Enköping  och  utgjuter  sig 

uti  innersta  hörnet  af  Svingarns-fjärden. 
Bland  källor  förtjenar  att  näranas  den 

förträffliga,  ständigt  rikt  flödande  Munk- 
suudskällan  i  Enköping,  med  ett  dricks- 

vatten, som  fullt  kan  mäta  sig  med 

Uppsalas.  Dessutom,  fastän  i  annat  af- 
seende.  Svingarns  beryktade  källa,  som 
ännu  på  ett  vidskepligt  sätt  af  tusentals 
menniskor  besökes  (se  art.  Svingarn). 
Jordmånen,  af  den  bästa  i  hela  länet, 
består  öfvervägande  af  en  styf,  under 

gynnsammare  väderleksförhållanden  sär- 
deles drifvande  lera,  samt  till  mindre 

del  af  svartmylla,  här  och  der  omvex- 
lande  med  raojord.  Åkerjorden  upptager 

112,095  qv.ref,  ängen  38,071.  Hufvud- 
näringen  är  öfverallt  jordbruk,  hvartill 
kommer,  i  de  socknar  som  stöta  intill 

Mälaren,  något  fiske.  —  Samtliga  fasta 
egendomen  var  år  1865  taxerad  till 

4,790,770  rdr.  Af  verk  och  inrättnin- 
gar funnos  5  vatten-  och  4  väderqvarnar. 

Inom  fögderiet,  med  540'  g  mtl,  var  ett 
helt  mtl  i  medeltal  taxeradt  till  16,370 

rdr.  Bevillningen  uppgick  till  7,490  rdr. 

Folknummern  utgjorde  5,120,  —  1,000 
mindre  än  år  1805.  Aashundare  eller 

Asundhe  (1404),  nu  Asunda  härad  i  s.  k. 
Fjserdhrundaland,  så  benämndt  efter  en 
sandås  uti  häradets  östra  del,  hade  fordom 

till  tingsställe  Thiidhagen;  nu  är  tings- 
stället i  Enköpings  stad.  —  Utom  run- 

fttenar  finnas    ock,   isynnerhet  inom  Til- 

linge och  Näs'  socknar,  flera  ståtliga 
ättehögar,  hvilka  dock  alltmera  kringskä- 
ras  af  plogen.  —  Bland  äldre  gårdar 
märkas:  Hjidsta  (fordom  HjuUsta)  har 

varit  bebodt  af  underlagmannen  i  Upp- 
land, Haga  kungsgård  och  Mariesborg, 

ett  slott,  bebodt  i  början  af  Unionstiden. 

Forntida  krigiska  minnen  äro  för  öf- 
rigt  fastade  vid  de  historiskt  beryktade 

ställena  Gataskog  och  Bondeskogen  i  Til- 
linge; äfven  må  omnämnas,  att  allmogen 

från  detta  härad  deltog  i  trenne  andra 

Upplandshäraders  allmoges  hyllande  af 
Gustaf  Eriksson  och  väpnade  sig  för 
fäderneslandets  räddning  pä  llyraninge 
ängar.  Häradets  sigill  och  vapen  visar 
en  häst,  hvilket  möjligen  står  i  siimband 
med  sägnen  om  enkan,  som  tvang  sin 
dräng  att  ur  Husberget  uppherata  af 

Husbergafruns  skatter,  hvilket  väl  lycka- 
des första  gången,  men  då  hon  inte  lät 

sig  nöja  med  en  korg  full  med  guld  och 
klenoder,  utan  drängen  måste  åter  ned, 

kom  han  ej  mer  upp,  utan  i  stället  upp- 
drogs en  död  häst.  Denna  sägen  an- 

föres  dock  mycket  olika  (se  under  Wår- 
fruky/ka). 

Asunda,  ett  frälse-säteri  af  ett  mtl, 
uti  Segerstad  socken  af  Grums  härad 

och  Carlstads  län,  vid  pass  l';o  mil  från 
Carlstad,  hade  1865:  6  egare  och  taxe- 

rades till  36,900  rdr;  å  egorna  bodde 
50  personer  på  10  hushåll;  arealen  är 
uppgifven  under  socknens  artikel.  Asunda 
har  1650  tillhört  öfverste  Johan  Gabriel 

Sparfvenfelt,  som  vid  nämnda  tid  erhöll 
dera  säteri-frihet,  egdes  1755  af  arreu- 
datorn  A.  Holm  och  i  slutet  på  århun- 

dradet af  majoren  Carl  Gustaf  v.  Matérn, 
som  bevistade  pommerska  kriget  1750 

— 1760,  och  derunder  afi"ären  vid  Dam- 
garten,  der  han  på  befallning,  raen  emot 
sin  egen  protest,  afslöt  kapitulationen 
om  passets  uppgifvande  till  Preussarne; 

t  på^  Bråte   1808. 
Asunden  eller  Asunden  och  Arsun- 

den,  i  gamla  handlingar  »Asundiw,  sjö  i 
Westergötland,  söder  om  Ulricehamn,  har 
namn  af  ån  (Atran),  som  går  både  till 
och  ifråuv  den,  eller  ock  deraf,  att  den 

är  genom  tvänne  olika  sund  delad  i 
trenne  mindre  sjöar;  ingår  med  sin  norra 
och  mindre  del  i  Redväg,  hör  för  öfrigt 
till  Kinds  härad,  är  2V4  mil  lång  och 

ungefär    Vj    n^il    bred.     Sjön    eger    ett 
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historiskt  sorgligt  minne  deraf  att  Sten 
Sture  d.  y.  i  den  nära  invid  växande 
stora  skogen  erhöll  sitt  banesår  1520; 
i  samma  skog  blef  Daekcn  1543  slagen 
af  Dalkarlarne  och   en   trupp  skyttar. 

Asunden,  sjö  i  Kinds  härad  af  Öster- 
götland, söder  om  Linköping,  262  fot 

öfvcr  hafvet,  intager  med  nära  3  mils 
längd,  men  högst  olika  l)redd,  och  delad 
af  mera  eller  mindre  smala  sund  i  flera 

sjöar,  •''5  qvadratniils  areal.  Sjöns  nord- 
ligaste vik,  som  är  mycket  smal,  begyn- 

ner i  Tjiirstads  socken  och  upptager  in- 
om hennes  område  vid  Skedvi  en  ä  frän 

Ammern  af  970  fots  längd;  de  öfriga 
socknarne  sjön  genomgår  eller  berör  äro 
Kettilstad,  Hägerstad  vid  sundet  mellan 
hennes  två  nordligaste  vikar,  Oppeby, 
Hycklinge,  Eneby  samt  Horn,  i  hvilkeii 

sjöns  sydligaste  vik  Aby-  eller  Horns- 
viken  sträcker  sig  V.,  mil  mot  norr 

samt  det  bredare  utloppet  mot  Hyck- 
Ihij/eviken  och  '/^  ™i^  "*  stora  sjön, 
fördelad  i  tvenne  genom  ett  sund.  I 

Hornsviken  utfalla  Svartån  och  Stång- 
ån,  med  hög  fors  och  fall;  östra  viken 

mottager  ett  mera  än  milslängt  vatten- 
drag från  Fälaren,  samt  Berkern,  som 

har  högt  afFall;  en  vik  mot  n.  v.  mot- 
tagtr  Kisaän.  Hela  Asunden  och  flera 
af  deri  utfallande  sjöar  hafva  rikedom 
på  öar,  och  deras  stränder  på  leende 
eller  storartade  utsigter.  I  den  förra 
finnes  lastageplats  vid  Hofby.  Med  detta 
vattendrag  börjar  den  följd  af  stora  sjöar, 
som  karakterisera  Stångäns  mellersta  lopp, 
och  som,  med  ringa  skilnad  i  höjd  samt 
ofta  betydligt  vattendjup,  bilda  en  farled, 
hvilken  ej  behöfver  mycket  biträde  af 
konsten  för  att  göras  brukbar.  Det  för  20 

år  sedan  väckta  förslaget  att  samman- 
binda sjöarna  Asunden,  Järlunden  och 

Rengen  genom  en  större  kanal-anläggning, 
kallad  Kinda  kanal,  som  skulle  förena 

Linköping  med  Wimraerby,  håller  nu  på 
att  bli  en  verklighet. 

Atorp,  gård  uti  Foss  socken.  Tunge 
härad  af  Göteborgs  och  Bohus  län,  med 
vackert  läge  vid  Qvistrumselfven,  ungefär 

2'..,  mil  från  Uddevalla,  består  af  V2  ™tl 
Atorp  (enligt  uppgift  från  orten,  men 
enligt  mantalslängd  och  jordeböckerna  är 
hemmanets  namn  Of  ra  Torp),  i  sambruk 

med  '  4  ratl  frälse  Risvarp.  Hufvudgår- 
den  är  köpt  till  skatte  1823  samt  be- vn 

byggd  af  kanslirådet  och  riddaren  O. 
Werlin,  från  hvars  enka  godset  köptes 

af  kapiteu  J.  R.  (i.  von  Hausswolfl"  och 
egdes  18G5  af  gymna.siifogden  G.  Schiller; 
utsädet  är  8<J  t:r  och  skörden  230  t:r. 

Andra  hälften  af  hemmanet  Öfra  Torp 
köptes  till  skatte  1760,  se  vidare  under 

art.  Torp-  Öster  och   Westcr. 

Atorp,  ett  mtl  skatte,  postexpedition, 

apothck,  marknadsplats  och  gästgifvare- 
gård  uti  Nysunds  socken  af  Wisnums 
härad  och  Carlstads  län,  på  gränsen  mel- 

lan Nerike  och  Wärmland,  vid  pass  3 '/o 
mil  s.  s.  o.  från  Christincliamn,  6  mil 
från  Örebro  och  7  från  Carlstad.  Atnrps 

gård  jcmte  byggnader  för  ofvannämnda 
inrättningar  och  Afunkfors  qvarn,  Ängs 

oljcslageri,  qvarn,  grynverk  samt  tegel- 
bruk, •'  ,p  mtl  Moo,  alltsammans  tax.  till 

57,300  rdr,  eges  af  brukspatron  S.  E. 

von  Hofsten  på  Sund.  Vid  Atoi*p  och 
11  torp  bo  150  inb.  med  39  hushåll; 
häribiand,  utom  vanliga  handtverkare, 
garfvarc,  färgare,  bagare  och  sadelraakare; 
äfven  handlande,  restauratör  och  barnmor- 

ska. Atorps  hemman  löstes  till  sk.  1636. 
Från  gästgifvaregården  skjutsas  till:  Wall 

i  rester  1 '  ,,  mil,  till  Storbjörboda  i  s.  o. 
Vi.,  mil,  till  Boderna  i  s.  s.  o.  3'  .,  mil, 
till  Högasen  i  n.  o.   2'',   mil. 

Attersta,  jemhytta  och  masugn  uti 

Ofvansjö  socken  af  Gestrikland  och  Gefle- 
borgs  län,  omkring  V..^  mil  från  Gefle. 
—  Den  förra  med  en  hammare  och  2 

härdar,  hvarvid  i  medeltal  1861 — 63 
tillverkats  2,921  eentuer  stängjern;  eges 
till  hälften  af  Lafors  bruks  egare  och  till 
hälften  af  bergsmän;  masugnen  (taxerad 

till  7,500  rdr)  är  i  förfallet  skick;  der- 
emot  är  en  här  af  näranda  bruksegare 

uppförd  rostugn  i  godt  stånd;  tillverk- 
ningen vid  den  del,  som  tillhör  bergs- 

män, uppgiiVco  vara  årligen  6,538  ctr 
tackjeru;  här  finnes  ock  qvarn,  tax.  till 

5,000  rdr  rrat. 

Attingsberg,  ett  mtl  frälse-säteri  uti 
Fergclanda  socken  af  Walbo  härad  och 
Elfsborgs  län,  vid  pass  3Vo  mil  från 

Wenersborg,  var  1865  skiftadt  i  8  ego- 
lotter,  pä  21  hushåll.  Attingsberg  kal- 

lades i  äldre  tider  Gurenn  och  Gurunna, 
och  lärer  först  1645  fått  sitt  nuvarande 

namn;  af  egare  nämnas  fogden  Göran 
Torstensson    1577,    slägten    Silfversvärd 
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1637  och  äunu  1681,  då  stället  kallas 

gammal  sätesgård;  dernäst  slägteu  Dref- 
fensköld  inpå  medlet  af  1700-talet,  hof- 
auditören  T.  Holfsiedt  år  1767,  kapten 
Didron  1773,  samt  sedan  1801  och  ännu 

18-45  slägteu  Rydiugsvärd. 
Attingsåker,  ett  mantal  tVälse-säteri 

uti  Fergelauda  socken  al'  Walbo  härad 
och  Elfsborgs  län,  vid  pass  3'/..  mil  fråu 
Weuersborg,  var  1865  skiftadt  i  5  ego- 

lotter, på  11  hushåll;  å  cgorna  är  han- 
delslägenhet. Attingsaker  kallades  i  äldre 

tider  Ottenåsager;  tillhörde  1563  Nils 
Persson  på  Kuda,  1577  fogden^  Göran 
Torsstensson,  äfven  egare  till  Attings- 
bergs  säteri,  år  1603  Jakob  Bengtsson, 

dcrpå  dennes  enka,  1637  Lars  Silfver- 
svärd,  1655 — 1681,  dådet  kallades  gam- 

mal sätesgård,  fru  Karin  Svenske,  1683 
— 1716  Jakob  Dreöensköld;  eges  åtmin- 

stone  sedan   184:0-talet  af  bönder. 
Atvid,  Ätved  (skrifves  bådadera  i 

jordeböckerna),  Atwida  och  Aatwidha  på 
1300-  och  1400-talen,  socken  uti  Lin- 

köpings län  och  Baukekinds  härad,  med 
eu  mindre  del,  hörande  till  Kinds  härad, 

är  belägen  3'/.,  mil  s.  o.  från  staden 
Linköping,  6V2  oail  från  Norrköping; 
begränsas  i  norr  af  Wärna  och  Grebo, 

i  n.  o.  af  Björsäter,  i  vester  af  Wårds- 
uäs  och  Tjärstad,  i  s.  v.  af  Kettilstad, 
i  söder  och  öster  af  Dalhem  och  Gärd- 
serum  af  Kalmar  län.  Socknen,  hvars 

längd  är  2^/.,  mil  och  bredd  1'/^  mil, 
inuetaltar  en  af  de  större  sockenvidderua 

inom  länet,  nämligen  31,520  tid  =  1,362 
qvadratmil,  deraf  0,i4u  vatten  (Forsell 
uppgaf  33,534  tid,  deraf  5,250  vatten) 
och  hvaraf  till  Kinds  härad  hör  0,225 

qv.mil  (enligt  Thara)  =  5,207  tid,  0,i27 

qv.inil  (efter  Hahr)  --=  2,939  tid,  bestå- 
ende af  tre  smala,  ej  med  hvarandra 

sammanhängande  landstycken.  Landet, 

med  en  medelhöjd  af  350  fot,  är  ber- 
gigt med  smärre  slätter,  många  dalgån- 
gar, kullar,  åsar,  ängar,  hagar  och  kärr, 

samt  ett  storartadt  vattendrag,  ä  flera 
olika  sluttningar  af  den  vid  länegränsen 
utbredda  landryggen.  Bland  sjöar  och 
gölar,  hvaraf  man  räknat  20  till  30  af 
hvardera,  må  nämnas:  Örn  med  tillopp 
frun  Grufsjön,  Fuljaren  och  Axsjon,  med 
utlopp  genom  Djupgölen  och  TransjOn, 
hvilka  upptaga  Hög-  och  Dal-sjöarne,  samt 

geaora  Transjön  till   Wien,  Idolen,  Ojbo- 

Åtviil. 

sjön  och  Alen  med  utlopp  till  Kalmar 
län.  Bortom  en  mängd  föga  saraman- 
hängande  bergkullar  följer  socknens  huf- 
vuddal,  med  riktning  från  vester  till  öster 

genom  Getskinnssjön,  Glan-,  By-,  Håckla- 
och  Fall-sjöarne,  till  Kalmar  län;  af  dessa 
sjöar  kommer  det  vestligaste  vattendraget 
från  Hårsfjärden  och  Näreii,  dernäst 
ett  mindre  från  Trän  till  Glan,  och  åter 

ett  större,  två-grenigt,  från  Glypen  och 

Emten,  Wirken  och  Arken,  2'olen  och 
Björnsjöarne,  allt  till  Bysjön.  Rådande 
jordmån  är  svartmylla  och  sandmylla, 
blandad  med  klappersten;  åkervidden  är 
i  allmänhet  inskränkt,  utom  vid  några 
större  gårdar;  äng  och  betesmark  äfven 

inskränkta,  mestadels  magra,  skogsmar- 
kerna vidsträckta,  men  skogen,  bestående 

af  löf-  och  barrskog,  medtagen  å  sjelf- 
egande  bönders  hemman,  bättre  bevarad 

å  Adelsnäs  fideikoramiss-egor.  —  Folk- 
mängden, som  1830  var  2,890,  hade 

1865  uppgått  till  5,090.  Hemmantalet 

är  48Vi2  mtl,  deraf  26-/3  skatte,  4  krooo, 
16  frälse,  taxerade  1865  till  1,027,600 

rdr,  hvartill  komma  Åtvidabergs  koppar- 
verk och  andra  verk,  åsatta  etl  värde  af 

211,450  rdr  rmt.  Af  uppgifna  hemman- 
tal höra  1%  mtl  till  Kinds  härad,  till 

hvilket  äfvenledes  föras,  under  Atvids 
socken,  1  mtl  skatte  och  Vg  frälse  på  0,03i 

qvadratmil  af  Dalhems  socken  i  Kalmar 
län.  Största  delen  af  hemmantalet,  33  å35 

mantal,  lyder  jemte  kopparverket  under 
Adelsnäs  fideikommiss-egendom,  hvarå  bo 
c:a  1,700  af  socknens  folkmängd.  — 
Åkerbruket  är  mycket  försummadt,  sedan 
kolning  samt  forsling  af  ved  och  virke 
för  kopparverket  länge  varit  allmogens 
hufvudsakliga  sysselsättning  och  näring; 
likväl  har  välståndet  och  folkmängdens 
tillväxt  varit  i  stigande  i  sammanhang 
med  bergsrörelsens  återupptagande  och 
förbättring.  I  sednare  tider  bearbetade 
grufvor  äro  Bessbo,  Mormor  och  Malmvik, 

Hagg-  och  Eriksgritfvorna.  Rörande  fordna 
bergslagen  hänvisas  till  nedanstående  art. 

Ehuru  i  sednaste  tider  uppodling  af  än- 
gar, kärr  och  mossar,  med  utdikning  och 

aftappning  af  sjöar,  mei^  allmänt  blif- 
vit  företagen,  är  sädesproduktionen  ännu 
otillräcklig  för  egna  beholvet,  som  måste 

fyllas  genom  inköp  från  närmaste  slätt- 
bygder och  Linköpings  stads  torg.  Huf- 

vudsäden  äro  råg  och  potates;  till  ringa 



itriii. 

del  odlas  korn,  hvete,  blandsäd  och  Iiaf- 

ra.  Brfinvinsl)ianning  liar  varit  betydliof. 
Skogstilif^angen  ger  äfven  tillfälle  till 

slöjders  idkande,  nhniligeii  förfärdigande 
af  åkdon,  trädkärl,  möbler,  takspan  m.  m.; 
några  smärre  fabriker  förekomma  ock. 
Vai  a(  de  vigtigaste  näringarne  är  dock 

bergsbruket,  bestående  i  biide  grufve-  och 
hytterörelse  för  koppar,  till  ett  belopp 
ocli  värde,  som  öfvergilr  livarje  annan 

dylik  industri  i  en  mans  eller  slägts  ego 

i  hela  riket.  Att  här  äfven  gifvas  skick- 
liga smeder  visade  sig  vid  expositionen, 

der  ett  godt  konstlås  exponerades,  som 

väl  ej  vid  första  påseendet  syntes  lofva 

livad  det  sedermera  dock  verkligen  inne- 
bar. —  Ijandsvägen  mellan  Linköping 

och  Westervik  gilr  igenom  socknen  förbi 

Orsäters  gästgifvaregård,  3 '/g  mil  från 
Linköping.  Mellan  Bessbo  och  Holm 

är  jeniväg,  1  mil  lång,  anlagd  af  agaren 

till  kopparverket. 

Åttoida  eller  Aatividha  socken  nam- 
nes 1348,  1369  och  oftare  under  samma 

sekel;  uti  gamla  skrifter  förekommer  den 

ock  under  namnet  Aswed;  en  dess  kyrko- 
herde namnes  1348.  Socknen  skall  en  tid 

haft  Gärdsrura  till  annex,  var  en  tid  ensam 

ett  regalt,  är  nu  patronelt  pastorat  af  2:a 
klassen,  inom  Linköpings  stift.  Patronus 

är  egaren  af  Adelsnäs.  Kyrkan,  dels  af 

gråsten,  dels  af  tegel,  byggd  i  ll-.te  eller 
I2:te  århundradet,  reparerad  1859,  är 

till  utrymmet  otillräcklig.  Choret  med 

ett  takhvalf,  bildadt  af  många  spetsbå- 
gar, och  prydt  med  målningar  af  bibliskt 

innehåll,  är  af  synnerlig  märkvärdighet; 

här  finnas  altartaflor,  orgelverk  från  1700- 
talet  om  9  stämmor,  vapenhus  från  år 

1767,  en  familjegraf  från  1770-talet  för 
slägten  Adelsvärd,  men  deri  äfven  för- 

varas likkistor  för  medlemmar  af  släg- 
terna  Mannersköld  och  Fock,  hvilka  tre 

slägter  alla  varit  besutua  i  orten  och 

skänkt  kyrkan  det  mesta  af  hennes  in- 
nanrede.  Undervisningen  bestrides  af  4 
skollärare  uti  en  fast  skola  om  4  klas- 

ser, 3  flyttande  om  2  klasser,  för  cirka 
660  barn;  60  erhålla  undervisning  i 

hemmet;  4  skolhus  finnas,  alla  med  plau- 
teringsland.  Skolkassan  hade  1853  ett 
saldo  af  22,000  rdr,  men  som  år  1865 

nedgått  till  328;  donationer  för  under- 

visningen inbringa  årligen  c-.a  1,860  rdr; 
fattigkassan  hade  år  1853  ett  kapital  af 
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6,000  rdr;  en  stiftelse  för  de  fattiga 

af  gniffogden  Andersson,  ursprungligen 
8,000  rdr,  utgör  nu  öfver  18,000  rdrs 

kapital.  Adelsvärdska  fideikommiseets  fat- 
tigfond öfver  3,000  rdr,  utom  en  gåfva 

på  1,000  rdr  utaf  en  af  fideikommissa- 
rierna,  samt  ̂   .,  mtl  Mälbäck  i  Grebo, 
skänkt  af  dennes  bröder  och  svågrar  år 

1811,  och  slutligen  en  fond  af  80  t:r 

råg,  livaiaf  räntan  utgår  för  både  sock- 
nens och  Kodsets  fattiga,  m.  m.  —  Af 

äldre  handlingar  upplyses,  att  år  1512 
begärde  Gunnildh  Johansdotter  af  Sten 

Sture  »Ottvedhe»  socken  till  förbättring 

af  det  henne  förliinta  godset  »Herrsietter» 
i  Bankekiiids  härad.  Under  katholska 

tiden  hafva  till  kyrkor  och  prrebenden 

hört  12  gårdar  af  socknens  63'/o,  enligt 

1700  års  jordebok;  på  1600-tale't  hafva adliga  slägter  egt  det  mesta,  och  synas 
de  flesta  hemman  då  hört  under  Slefringe. 

—  Gårdar,  byar  och  verk  i  Bankekinds 

härad:  Fideikommiss-egendomen  Åtvida- 
bergs kopparverk  och  Adelsnäs  säteri  med 

underlydande  Mlserum  */.,  skatte,  Bes- 

torp  Vo  frälse,  Bj&rstorp  V'r,  skatte, 
Bjässerum  2  skatte,  Bertilsbo  V4  skatte. 

Bäckfall  1  skatte.  Ed  •V4  frälse  med 
såg,  Göthidt  1  frälse,  Hemmingstorp  ̂ /^ 
frälse,  Holm  Vo  sk.  och  Vo  frälse,  Häcklö 

V3  skatte,  Karstorp  Vo  frälse,  Herrstorp 

^/o  frälse,  Ingelstorp  V4  frälse.  Kammar- 
bo,  ̂ /^  skatte  med  qvarn,  Källtorp,  V4 
skatte.  Krogstorp  1  frälse,  Långbrott 
1  skatte,  1  frälse,  Mellingsbo  (Mälingsbo) 

IV4  skatte,  Närstad  1  skatte,  1  frälse. 

Nynäs  V4  frälse,  Ramslndt  1 V4  frälse, 
Slefringe  2  ber.  säteri.  Slättfall  1  frälse, 

Tranebo  '/o  frälse,  Åtved  1  skatte,  har 
hetat  Fårnäs  och  varit  prestgård ;  med 

tjärugn  och  f.  d.  klädesfabrik,  Åtvida- 
berg eller  Åtvidsberg  1  mtl  rusthåll  med 

färgeri,  Åtvidstorp  ̂ 'g  skatte,  Ändtorp 
^/o  frälse.  Ängfall  1  skatte,  1  frälse. 

Östantorp  ','2  skatte,  med  marknadsplats 
och  3  bodar,  '/^  frälse.  Stora  Öresätter 
(Orsätter)  1  frälse  med  gästgifvaregård, 

V3  skatte,  och  i  Kinds  härad:  Södra 

Boetorp  '74  frälse,  Emtenäs  ̂ /^  frälse, 

Käggelöt  %  skatte.  Wirsjö  ' ,U  frälse, 
tills.  344^  mtl.  —  Åtvidsnäs,  vid  Häck- 
lasjöns  strand,  1  mtl  prestgård,  genom 

utbyte  mot  Åtvidabergs  skatte,  —  Östan- 

torp, ^/4  mtl  komminister-boställe;  — 

Qvickstorp   V,,   Norra  Boetorp  ̂ /^,    och 
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Wrånghult  1  mtl.  railitiée-boställen.  — 
Wrånghult  1  mtl  skatte,  e^es  af  en 
handlande.  —  Bland  bättre  bondgårdar 

må  nämnas  Falla  ̂ '^  skatte,  Kafvelsbo 
V  4,  Berg  2  mtl,  Kulla  V4,  Örstorp  Vo, 
Önhult  1,  alla  skatte.  — Getskinnsbo  ^o 

skatte,  ligg-er  i  Kinds  härad,  dit  äfven  i 
jordeboken  föres  under  denna  socken 
Dalhems  sockendel:  Fagerdal  1  mantal 

skatte,  och  Orshult  *  .,  frälse,  båda  med 
så^.  —  Alsisrian  och  Kcetalörjathorp  näm- 

nas 1369  bland  Bo  Jonssons  gårdar. — 
Adress:  Åtvidaberg,  der  postexpedition 

och  ̂ paket-postinrättning  finnas. 
Åtvidabergs  bergslag,  inom  Banke- 

kinds, Kinds  och  Tjusts  härader,  inne- 
fattade i  förstn.  häradet:  Åtvids,  Wärna, 

Grtbo  och  Björsätters  socknar,  i  andra 

häradet:  Wårdsnäs,  Kjettilstads  och  Tjär- 
stads socknar,  samt  Gärdserums  socken 

i  tredje  häradet.  De  många  samt  stora 

och  djupa  grufvor  med  höga  gråbergs- 
varp samt  den  myckenhet  hytteställen, 

som  vid  alla  strömmar  i  denna  ort  träf- 

fas, vittna  med  sina  slagghögar,  att  i  ur- 
åldriga tider  i  orten  funnits  en  ganska 

stor  koppardrift.  De  privilegier,  som  ri- 
kets konungar  och  föreståndare  på  1400- 

och  1500-talen  utfärdat,  upplysa,  att 
denna  bergslag  varit  i  gång  före  1400- 
lalet ;  och  det  är  äfven  troligt  att  rörel- 

sen varit  ganska  stor  före  digerdöden  år 
1.350,  då  de  flesta  grufvorna,  i  anseende 
till  brist  på  arbetare,  blifvit  ödelagda. 
Om  alla  dessa  grufvor  varit  bearbetade 

endast  efter  digerdöden,  så  skulle  troli- 
sen  något  minne  af  den  stora  bergs- 

lagsrörelsen bibehållits  antingen  i  gamla 

handlingar  eller  hos  dem,  hvilkas  för- 
fäder bott  i  denna  ort;  men  nu  saknas 

all  tillförlitlig  upplysning  om  dessa  gruf- 
vors  upptagande  och  ödelemnande.  Inom 
vissa  råmärken  skall  i  bergslagen  varit  en 

fristad.  —  Kon.  Erik  XIII:s  privilegium 
är  det  första  kända,  som  blifvit  utfär- 
dadt  för  bergslagen ;  det  synes  deraf,  att 
innan  det  utfärdades,  en  bergslag  varit 
i  Atvidabergsorten,  att  den,  antingen  af 
folkbrist  eller  andra  anledningar  behöft 
nya  innevånare,  samt  att  dessa  ansetts 
lättast  kunnat  erhållas  genom  löften  om 
beskydd  och  lika  rättigheter  med  Stora 

Kopparberget,  hvilket  stadfästes  af  riks- 
föreståndaren Sten  Sture  d.  y.  151.3  och 

kon.    Gustaf   I    år    1527.     Konungarne 

Erik  XIV  och  Johan  III  hafva  äfven  ut- 
färdat privilegier  för  denna  bergslag;  en 

afskrift  af  privilegier  af  kon.  Carl  Knutssou 
finnes  äfven.  År  1558  räknas  Atvids- 

bergh  med  Sleffringe  ladugård  såsom  kro- 
nans, men  utan  någon  angifven  egenskap 

af  bergverk.  På  1600-talet  synes  bergs- 
rörelsen åter  visat  några  tecken  till  lif: 

kon.  Gustaf  II  Adolf  besökte  då  orten 

och  gjorde  sig  underrättad  om  grufvornas 
tillstånd.  Uti  kongl.  bergs-kollegii  reso- 

lutioner om  rikets  bergverk  1639,  1665 
och  1666  omtalas,  att  i  Atvids  socken 
funnos  grufvorna  Glasgrufvan  på  V« 
hemman  å  Härstorps  egor,  ödelagd  för 
lång  tid  tillbaka,  Garpegrufvan  eller 
Garpan  å  Westantorps  egor,  öde  1610, 
men  af  hertig  Johan  ånyo  bearbetad, 

och  der  rik  malm  funnits.  Ar/vid  Lars- 
sons, upptagen  1628,  en  koppargrufva 

på  Släfringe  egor,  ödelagd  1639,  När- 
stads 2:ne  gamla  grufvor,  Göthults,  öde- 
lagd 1610 — 11,  och  Bersbo  grufvor  i 

Wärna  socken  på  Byesboyegor.  Afven  om- 
talas, att  i  såväl  Atvids  som  angränsande 

socknar  funnits  silfver-  och  koppargruf- 
vor,  hvilka  alla  voro  fulla  med  stalp 
och  vatten,  och  om  hvilka  icke  minsta 

upplysning  är  funnen.  I  ett  utlåtande  af 
kongl.  bergskollegium  1779  uppgifves,  att 
Åtvidabergs  bergslag  är  en  bland  de  äldsta 
i  riket  och  att  rörelsen  derstädes  i  fordna 

tider  varit  ganska  betydlig  (hvarpå  som 
bevis  kan  anföras,  att  i  Atvids  socken 
finnas  27  hytteställen,  i  Wärna  6,  i 
Grebo  1,  i  Björsätters  3,  i  Wårdsnäs  1, 
i  Wists  1  och  i  Tjettilstads  socken  1), 
till  dess  verket  vid  reformationen  af  dess 

dåvararande  egare,  biskop  Brask,  blef 
förstördt.  Vid  reduktionen  indrogs  en 

mängd  gårdar  till  kronan,  såsom  höran- 
de till  Åtvidabergs  bergslag,  men  några 

bergverk  omtalas  icke.  Vidare  hänvi- 
sas  till: 

Åtvidabergs  kopparverk,  uti  Lin- 
köpings län,  Bankekinds  härad  och  At- 

vids socken,  3%  mil  frän  Linköping, 

mellan  58"  12'  22,o9"  latitud  och  2" 
3'  29,.55"  longitud  (läget  är  utsatt  för 
Åtvidabergs  värdshus),  anlagdt  å  Åtvida- 

bergs, Atveds  och  Långbrotts  egor,  be- 
stod 1855  af  3  hyttor,  4  sulu-ugnar  (år  < 

1865:  7  ugnar),  2  upprätts-  eller  rå- 
kopparugnar,  8  rosthus,  1  garhärd,  1 
kopparsmedja    med    flamugn,     utom     en 
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hytta  och  en  sulu-ugn  vid  Ed  i  norr, 
och  på  stället  vidare  kalkugn,  klensinedja, 
kopparslagareverkstad  och  flera  kolhus 
samt  bostäder  af  trä,  2  våningar  höga 
(den  2  Aug.  år  1862  nedbrann  här  en 

hytta  för  2  råkopparsugnar  och  en  sulu- 
ugr  samt  ett  blåsmaskinshus  med  en  blås- 

maskin). De  flesta  verken  och  bostäderna 
äro  l)elägna  i  n.  o,  om  vägniötet  nära 
kyrkan  och  n.  v.  om  Häcklasjön,  en  del 
vid  landsvägen  kring  ett  torg,  som  för 
öfrigt  inneslutes  af  värdshus,  handelsbod, 
kontorsbyggnad,  qvarn  och  såg,  m.  m., 
samt  utefter  nämnda  väg  fattighus,  spann- 

målsmagasin och  7  bostadshus  för  arbe- 
tare, allt  af  sten:  vid  vägen  åt  kyrkan 

finnes  en  mängd  träbyggnader  för  ver- 
kets egna  geschworner,  bergsfogde  och 

läkare,  samt  bruks-  och  landtbruks-betje- 
ning,  vidare  finnas:  telegrafstation  (sedan 
1857),  en  sjukvårdsanstalt,  inrättad  är 
1809,  en  flickskola  ined  trädgård,  ra.  m.; 
det  hela  bildar  en  rätt  ansenlig  köping 
med  en  folkmängd  af  c:a  900.  Jernväg 
är  anlagd  1856,  0,57  mil.  De  i  sednare 
åren  bearbetade  grufvornas  antal  har  varit 
6  (se  längre  fram).  Landtegendomen 
utgöres  af  Adelsnäs  fideikommissegendom, 
bestående  af  c:a  106  mtl  (deribland  18 

säterier)  uti  Åtvids,  Kettilstads,  Häger- 
stads, Gistads,  Östra  Ryds,  Yxnerums, 

Mogata,  Skällviks  och  Kimstads  socknar 

inom  Linköpings  län,  i  Hannäs,  Tryse- 
Tnims,  Gärdsrums,  Ukna,  Dalhems,  Eds 
och  Loftahammars  socknar  i  Kalmar  län, 
Wadsbro  och  Flens  inom  Nyköpings  län, 
samt  Forssaströms  järnbruk  i  Gärdsrums 
socken,  lastageplats  och  skeppsvarf  i  Eds 
socken,  alltsammans  med  ett  taxerings- 

värde af  c:a  3,000,000  rdr  rmt.  —  Såsom 
redan  är  nämndt  under  Åtvids  socken, 
har  Åtvidaberg  i  långt  aflägsna  tider 

utgjort  en  särskild  bergslag,  hvarom  hän- 
visas till  föregående  artikel.  I  riksföre- 

ståndaren Erik  Axelssons  förläningsbref 
för  Erik  Karlsson  (Wase)  af  år  1467 

namnes  ock  Atvidhaberg.  Efter  koppar- 
verkets förstöring  vid  reformationstiden 

finnas  inga  anteckningar  förrän  år  1739, 
då  en  dräng  börjat  här  leta  efter  malm 
och  samma  år  undermarscheidern  Erik 

Solberg  begärde  mutsedel  på  ett  malm- 
streck å  Slefringe  egor  samt  år  1744 

uppbyggde  en  hytta  vid  Åtvids  prestgård 
och  började  anlägga  några  grufvearbeten 
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vid  Närstads  ödegrufvor,  hvilka  arbeten 

dock  samma  år  upphörde  efter  en  till- 
verkning af  10  skll  koppar.  Nuvarande 

kopparverks  grundläggare  var  löjtnanten 
David  Hallonqvist,  som  år  1754  erhöll 
mutsedel  på  Åtvids  kopparverk  och  1756 
tillstånd  att  upptaga  de  gamla  Åtvida- 

bergs grnfvor  i  Åtvids,  Grebo  och  Wärna 
socknar  samt  privilegium  å  kopparverket 

med  af  honom  inköpte  2:ne  skatte-hem- 
man  Långebrott,  på  hvilkas  egor  han 
uppfört  kopparhytta,  rosthus,  garhärt^och 

andra  byggnader.  Hallonqvist,  hvars  till- 
verkning icke  stigit  till  högre  än  6^/4 

skll  koppar,  saknade  dock  medel  till 
arbetets  drifvande  i  större  skala,  hvar- 
före  han,  omkring  år  1760,  bildade  ett 
bolag  af  100  lotter,  hvaraf  han  försålde 
hälften  till  öfverdirektören  Anders  Schen- 
bom,  hvilken  åter  afyttrade  en  del  till 
krigsrådet  Johan  Adelsvärd,  som  med 

allvar  begynte  sätta  gruf-driften  och  ver- 
ket i  rörelse;  och  sedan  ytterligare  tre 

bolagsmän  tillkommit,  upprättades  1762 
ett  bolags-reglemente.  —  Till  1764  hade 
flera    förändringar    skett   såväl    med    bo- 

I    lagsmännen  som  med  verkets  fastigheter; 
I  ty  vid  näranda  års  slut  egde  krigsrådet 
Adelsvärd,  som  var  verkels  disponent, 
50  lotter  och  löjtn.  Hallonqvist  endast 
2,  och  hade  bolaget  inköpt  tillsammans 

9'/4  hemman  för  280,000  daler  koppar- 
mynt. Efter  en  af  bergmästaren  friherre 

Funck  hållen  undersökning  och  på  bo- 
lagsmännens ansökan  meddelade  bergs- 

kollegium 1763  privilegium  för  Åtvida- 
bergs kopparverk,  hvaruti  anslogs  till 

verkets  behof  af  kolning  och  annan  be- 

tjening,  Åtvids,  Wårdsnäs',  Kjärstads,Kjet- 
tilstads,  Oppeby,  Grebo  och  Wärna  sock- 

nar samt  beviljades  en  ny  kopparhyttas 

uppförande  under  18  frihetsår;  år  1767 
anslogs  äfven  till  samma  ändamål  Björ- 
sätters  och  Gärdserums  socknar  med  un- 

dantag af  de  hemman,  som  före  1764  i 
förstnämnda  socken  blifvit  anordnade  till 
Borkhults  bruk.  Under  följande  åren 

inköpte  bolaget  flera  fastigheter  och  på- 
skyndade arbetet  i  grufvorna  och  koppar- 

tillverkningen ;  och  hade  bolaget  vid  1778 
års  slut  dels  tillhaudlat  sig  flera  säterier, 

frälse-  och  skatte-heraman,  som  jemte  ut- 
gifter till  bergverkets  understöd  och  lö- 

sen för  Malmviks  koppargrufva  kostat 
300,000  rdr  specie,  och  dels  uppbringat 
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koppartillverkningen  fyra  gånger  högre 
än  före  1772  eller  till  öfver  740  sk:l 

koppar.  Verket  var  då  i  ganska  godt 
stånd,  ty  utom  en  del  af  allmänningen 
Gaddstigen,  Forsströms  jernbruk,  sågar 
och  qvaruar  m.  ra  ,  voro  af  de  upptagna 
grufvorna  isynnerhet  Cathrinebergs  och 

Malraviks  mycket  lönande.  Da  koppar- 
verket sålunda  förkofrats,  och  koppartill- 

verkningen ytterligare  skulle  ökas,  så- 
vida tillräcklig  kolning  kunde  erhållas, 

sä  anhöll  bolaget  hos  Kongl.  Maj:t,  dels 

att  de  socknar  i  Linköpings  och  Kal- 
mar län,  som  blifvit  verket  anslagne 

till  betjening  med  ved  och  kol,  mätte,  i 
allt  hvad  skogshushållningen  vidkommer, 
blifva  ansedda  lika  med  andra  ädlare 

verks  distrikter  samt  jernbergslagerna  i 
riket;  samt  att  få  nyttja  den  Forsströms 

masugn  tillhöriga  koltägten  till  koppar- 
smältningen, och  till  stångjernssmidet  der- 

städes  uppköpa  tackjern  utur  bergslagen, 
så  länge  kolen  oundgängligen  tarfvades 
till  koppartillverkningen;  hvilket  af  Kongl, 
Maj:t  den  7   Juli    1799   bifölls. 

Den  som  verksammast  bidrog  till  ver- 
kets förkofran  var  landshöfd.  Adelsvärd, 

som,  i  den  mån  han  blef  rik,  utsådde 

sitt  mynt  i  svenska  jorden,  som  dock 
ger  säkrast  ränta  i  längden.  Såsom  del- 
egare  och  hufvudman  i  Åtvidabergs  ur- 

gamla kopparverk,  arbetade  han  nitiskt 
till  egen  och  Sveriges  förkofran.  Han 
drog  alltmer  sina  penningar  från  andra 
fält  in  i  koppargru fvorua.  Efter  20  års 
möda  egde  han  icke  blott  ett  berg,  utan 
60  hela  hemman  deromkring.  Man  såg 

till  slut  en  liten  stad  af  hus,  vatten- 
och  uppfordringskonster,  hyttor,  rosthus, 
deribland  ett  stort  vändrosthus  af  16 

murar,  vaskverk,  kopparhamrar,  valsverk, 
qvarnar,  sågar,  tjärugnar  ra.  ra.  der  man 
förut  sett  endast  några  byggnader;  och 
der  egaren  först  hörde  en  liten  bäck 
under  höst  och  vår  sorla,  uttorkad  om 
sommaren,  möttes  hans  öga,  innan  det 
brast  (han  dog  på  Adelsnäs  d.  27  Juni 
1785).  af  tillräckliga  vattenfall  för  30 
vattenhjul  året  om,  der  vattenfallen  voro 

efter  afvägning*  fördelta  och  med  stora 
dammar,  alla  af  sten,  bevarade,  så  att 
det  ena  verket  var  bygdt  nedanför  det 
andra,  begagnande  samma  vatten.  Genom 
flera  egendomars  inköp  kunde  A  ,  medelst 

gräfvande  och    sprängande,    öppna  kom- 

munikationer mellan  många  stora  sjöar, 
hvilka  kommunikationer  till  flera  mils 

längd  afstängdes  med  stendammar,  som 
efter  behag  kunde  öppnas  och  ledas  till 
verken.  Landtbruket  glömdes  ej  heller. 
Oländiga  marker  blefvo  åkerfält,  hvarvid 

sten  vanns  för  dammar  och  gärdesgår- 
dar. Kärr  förvandlades  i  ängar.  Nya 

vägar  och  broar  befordrade  kommunika- 
tionen till  lands,  hvarvid  bruksegaren 

fick  sina  grannar  närmare  i  möte  än  lagen 

kräfde.  En  bruksläkare  och  en  bergs- 
fogde anställdes.  Redan  år  1777  stiftade 

Adelsvärd,  som  då  egde  V5  af  Åtvida- 
bergs kopparverk  med  derunder  lydande 

bruk  och  hemman  m.  m.  (utom  andra  fa- 
stigheter i  Linköpings  och  Kalmar  län, 

utgörande  öfver  74  hela  hemman),  ett 

fideikommiss,  men  sedan  han  äfven  in- 
köpt den  öfriga  Vö^delen,  upprättades  nytt 

fideikommissbref,  hvilket  fastställdes  af 
kon.  Gustaf  III  år  1783;  den  förste 
fideikommissarien  blef  sonen,  öfversten 

Erik  Georg  A.;  af  honom  inrättades  la- 
zarett  för  brukets  och  baroniets  fattiga. 
Dennes  son,  Jan  Cari  A.,  namnkunnig  vid 
1800  års  riksdag,  ärfde  fideikommisset, 
som,  vid  tillträdet  värderadt  till  orakr.  11 
millioner  rdr  bco,  vidare  ärfdes  af  sonen, 

kabinetts-kammarherren  Erik  Seth, hvilken 

berömdes  ej  blott  för  koppartillverknin- 
gens förökning,  utan  ännu  mer  för  f§ 

derlig  omvårdnad  om  sina  underhafvande; 
nu  innehafves  fideikommisset  af  E.  S. 

Adelsvärds  arfvingar.  Alltifrån  fideikom- 
missegendoraens  stiftande  antog  koppar- 

verket en  starkare  verksamhet,  och  har  se- 
dan 1843  och  1844,  genom  bergmästar 

Bredbergs  åtgärder  till  röstnings-  och 
smältningsmethodernas  förbättring,  så  upp- 
drifvits,  att  Åtvidabergs  kopparverk  länge 

täfiat  med  det  största  i  riket,  och  en- 
samt för  sig  i  produktionsvärde  uppväger 

nära  hälften  af  länets  alla  jernbruk.  Ge- 
nom förbättrade  arbetsraethoder,  hvari- 

bland  raå  nämnas  en  stånggång  om  980 

alnars  längd,  som  applicerades  till  den 
snillrika  inrättningen  för  uppfordrande 

af  vatten  och  malm  ur  Morraorsgruf- 
van,  och  vid  sjelfva  kopparverket  en 
apparat  för  varmbläster,  har  afkastningen 

af  garkoppar  tilltagit  enligt  följande  upp- 

gifter : 
åren  1762—1769:         835  sk^. 

»     1770—1779:     4,336     » 
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åren  1790—1799:     9,632  skU. 
n     1800—1819:     6,000     « 
«     1820—1829:   10,156     » 
»     1845—1849:   15,000     » 
»     1850  ensamt      3,326     » 

år  1854:      5,032  skll 
»    1859:      7,183     » 
»    1861:    13,620  centner 

8,448  centner 
6,978  ctr  raffinerad  koppar, 

-.Qf-r     ̂ 11,623  ctr  yarkoppar, 

»    1862: 

7,105  ctr  raffinerad 
På  25  år  ökades  bruttoinkomsten 

med  1,486,016  rdr.  Oaktadt  den  stora 

tillvexten  i  tillverkningen,  sparas  skogen 
mer  än  förr.  Cokes  begagnades  1856 
motsvarande  400,000  tunnor  träkol.  Ar 

1865  användes  13,914,60  ctr  råkoppar 
till  gärning  i  härd  och  8, 972, so  ctr  till 
raffinering.  Till  1  ctr  garkoppar  åtgick  0,5o 
och  till  1  ctr  raffinerad  koppar  0,50  ctr 
träkol.  Af  de  förbrukade  122,344  ctr 
skärsten  utbragtes  18,729  ctr,  således 

utgjorde  smältugnsprocessen  20,67  %.  — 
Åtvidabergs  koppar  erhöll  högsta  priset 

vid  Pariser-expositionen.då  Faluns  koppar 
erhöll  andra. 

Vid  industri-expositionen  i  Stockholm 
år  1866  intog  Åtvidaberg  ett  bland  de 
främsta  rummen,  både  i  anseende  till 

verkets  högst  betydliga  omfång,  opera- 
tionernas storlek,  grufvefältets  rikedom, 

och  slutligen  den  fulländning,  som  opera- 
tionerna på  sednare  åren  erhållit,  den 

ordning,  hvarmed  verket  drifves,  likasom 

det  system,  som  visade  sig  i  framställ- 
ningen. Kartan  öfver  den  vigtigaste  af 

grufvorna,  Bersbogruf van, skaW  varit  utförd 
på  ett  sinnrikt  sätt  (se  Skandinaviska 
ludustriexpositionen  af  G.  Svederus,  haft. 
4).  Man  såg  af  densamma,  att  arbetet 

fortgått  med  mycken  kraft,  då  man  in- 

om hundrade  år  kommit  till  -/^  af  det 
djup,  hvartill  Kongsbergs  uråldriga  silf- 
vergrufya  kommit.  De  i  trakten  om- 

kring Åtvidabergs  grufvor  uppträdande 
bergarter  äro  företrädesvis,  såsom  utkastet 
till  den  geognostiska  kartan  vid  1866 
års  Industriutställning  utvisar,  åtskilliga 
varieteter  af  gneiss,  uti  hvilka  här  och 
der  förekomma  glimmerskiffer  och  mer 
eller  mindre  skiffrig  hornblendesten.  Tem- 
ligen  underordnad  är  den  vanliga  gneis- 
sen,  om  man  dit  ej  räknar  den  granit- 
artade,  som  åter  har  en  betydlig  utsträck- 

ning. Näst  denna  sednare  finner  man 

'protogen-gneissen  vara  mest  utbredd.  En- 
dast i  denna  och  hornblendesteneu  har 

man  hittills  funnit  brytvärd  malm.  En 
egendomlig  gneissvarietet  uppträder  såsom 
afskärande  och  mellanträngande  malmen 
i  Bersbo  grufva.  Den  håller  75  /6  ki- 
selsyra  och  är  troligen  analog  med  Ty- 

skarnes rother  gneiss. 
De  grufvor,  hvilka  i  sednare  tider 

bearbetats  äro:  Bersbo  Storgrufva  eller 

Kathrinebergs-grufvan,  1,190  fot  djup; 
Bersbo  Bondgrufva  658  fot;  Mormors- 
grujvan  eller  Westra  Närstads,  1,280 
fot,  ansedd  att  vara  af  äldsta  grufarbetet  i 

Atvida  bergslag;  i  samma  malmfält  be- 
lägna Haggrufvan,  630  fot,  och  Eriks- 

grufvan,  164  fot;  Malmviksgrufvan,  6  ä 
700  fot.  I  en  sednare  tid  ödelagda 
grufvor  äro:  Garpgr iif van,  ̂ rheiaå  1763 
— 1767,  en  vid  Stemmantorp,  1764  och 
1804,  en  vid  Tjusentorp,  Stora  Örsäters 
på  1790-talet  och  1804,  Gomåtta  grufva, 
mellan  Wrånghults  och  Långbrotts  egor 
m.  fl.  Bersbomalraens  kopparkis  åtföljes 
af  zinkblende,  magnetkis,  svafvelkis  samt 

någon  gång  blyglans/  Dessutom  beled- 
sagas den  af  qvartz,  fältspath,  glimmer, 

magnetil,  chlorit,  granat  och  hornblende. 

Hufvudgångarten  är  en  qvartzig,  ofta  glira- 
raerrik  hornblendesten.  Under  året  1865 

utgjorde  uppfordringen  ur  Bersbo  grufvor 
667,578  kubikfot  lössprängdt  berg,  som 
lemnat  438,930  ctr  malm,  eller,  efter 

vigt  räknadt,  omkring  66  %.  Betings- 
priset var  8  öre  pr  kub. fot  lössprängdt 

berg,  som  fördelas  bland  arbetarne  pr 
borrad  fot,  då  de  tillika  sjelfva  hålla  sig 
materialier,  såsom  borrstål  och  kost.  — 
Bersbomalmens  beredning  verkställes  icke 
genom  vaskning,  utan  efter  uppläggning 

i  stora  pyramider,  genom  1  ä  2  röstnin- 
gar, allt  efter  dess  halt  af  zinkblende 

och  magnetkis,  hvarefter  den  inlägges  i 

sulu-ugn;  uti  hvarje  sådan  ugn  äro  i 
medeltal  på  24  timmar,  under  är  1865, 
336,2  centner  beskickning  försmälta  och 
59,2  centner  skärsten  tillverkade.  Till 
1  centner  skärsten  har  åtgått  l,47i  ctr 
brännmateriel,  hvaraf  42  procent  träkol 
och  58  procent  cokes,  och  till  1  ctr 
beskickning  0,256  ctr  bränsle  (1  kub. fot 

träkol  väger  omkring  8  U  och  1  kub.- 
cokes  20  ä  25  U).  Ar  1865  försraältes 

i  7  sulu-ugnar  596,411,90  ctr  malm  från 
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9  ffrafvor  ä  4, os  ̂ 'o  håller  24,165  ctr. 
Vid  analyserinor  har  skärstenen  visat  en 
kopparhalt  af  20  ä  22  procent,  då  den 
samtidigt  haller  44  ä  46  proc.  jern,  5 
ä  7  proc.  zink  och  25  h  28  proc.  svafvel. 
Malmen  utsläppes  ur  ugnen  i  smältande 
tillstånd,  får  kallna,  sönderslås  (såsom 
skärsten)  i  stycken  af  8  ä  10  dec.tums 
storlek  och  rostas  6  gånger  innan  den 

går  till  råkoppar-smältninsien.  120  ctr 
inläggas  i  hvarje  roste,  och  vigtförlusten 

har  varierat  mellan  l^'o  ä  3  procent. 
Den  rostade  skärstenen  beskickas  med 

ren  sulu-slagg  och  stundom  qvartz,  särat 
reduceras  i  schaktugn,  med  användning 

af  endast  träkol,  till  råkoppar.  Kåkop- 
parn  håller  92  A  94  procent  koppar, 
2  ä  3  proc.  jern  och  1  å  2  proc.  zink. 
Genom  svaflets  ofullständiga  bortskaffande 

vid  vändrostningen  bildas  vid  råkoppar- 
smältningen  en  svafvelmetall,  kallad  Troll- 

sten, som  innehåller  50  å  70  procent 
koppar,  och  återgår  till  vändrostningen. 
Men  en  fjerde  smältningsmethod,  nenil. 

raffinering  vid  en  särskild  ugn,  konstrue- 
rad af  d:r  C.  H.  Böttger  i  Eislebeu,  in- 

fördes här  1860,  hvarigenom  det  lyckats 
att  få  kopparn  så  ren.  att  den  står  i 

jemnbredd  med  Gustafs-  och  Carlbergs 
koppar,  som   förut  ansågs  bäst  af  alla. 

Ävassa,  lastageplats  på  Ornön  i 
Stockholms  län;  ankargrund  på  4  å  5 
famnars  vatten;  exporterar  bjelkar  och 
spärrar.  Lots  från  hafvet  erhålles  vid 
Hufvudskär  och  Landsort.  Rörande  hem- 

manet Avassa,  se  under  art.  Ornön. 

Avik,  skeppsvarf  i  Tuna  socken  af 
Helsingland  och  Gefleborgs  län,  nära 
Hudiksvall,  med  4  arbetare  1858;  egare 
handlanden  P.  Aström. 

Avike,  Åvika,  Åviken,  stångjernsbruk 
och   manufakturverk,    uti  Hässjö  socken, 

Medelpads  fögderi  och  Wester-Norrlandg 
län,  vid  pass  2  mil  s.  v.  från  Hernösand, 

vid  sjösidan,  nära  gränsen  mot  Anger- 
mand,  består  af  2  stångjerns-,  1  manu- 

faktur- och  1  spikhärd,  med  oinskränkt 
smide  sedan  1857:  under  bruket  lyda 
Ytterå  36  mål.  Norr  Keänge  I9V2.  Svedja 

4-/3,  en  rajölqvarn  om  2  par  stenar  i 
samma  socken  samt  78  seland  i  Häggd- 
ånger,  Stigsjö,  Ljustorp  och  8  mål  i 
Alnö  socknar,  alltsammans  taxeradt  till 
c:a  174,000  rdr  rmt  (deraf  30,000  rdr 
för  sjelfva  bruket).  Brukets  tillverkning 
i  medeltal  1861 — 63  har  uppgått  till 
2,935  ctr  stångjern,  217  ctr  spik,  111 
ctr  diverse  smide;  tackjernet  hemtas  från 

Norbergs  och  Westerbergs  lager:  stång- 
jernet  föres  dels  på  egna,  dels  på  be- 
fragtade- fartyg  till  Stockholm,  Gefle  eller 
Hernösand ;  en  betydlig  mängd  skepps- 
smide  aflemnas  årligen  till  sistnämnda 
stad  och  andra  närbelägna  skeppsvarf. 

För  icke  många  år  tillbaka  drefs  bruks- 
rörelsen med  förlust,  men  på  sednare 

åren  har  den  drifvits  med  fördel,  sedan 

större  uppmärksamhet  blifvit  egnad  åt 
manufaktursmidet,  och  stångjernstillverk- 
ningen  blifvit  drifven  i  blott  mindre  skala, 
till  följd  af  den  otillräckliga  koltillgången. 
Antalet  arbetare  med  deras  familjer  upp- 

gick 1860  tin  orakr.  170  (1864:  130) 

personer.  —  Avike  bruk  är  anlagdt  år 
1686  å  Ytterå  hemmans  egor,  erhöll  till- 
ökta  privilegier  åren  1695  och  1838, 

så  att  det  på  1850-talet  bestod  af  3 
hamrar  och  6  härdar  med  2,700  skti 

årligt  smide,  samt  en  knipp-  och  2  spik- 
hamrar.  På  1840-talet  disponerades  bruket 
af  W.  v.  Ehrenheim  och  M.  G.  Kosén; 

egdes  1865  af  Vollr.  Tham. 

Aviken,  ett  mantal  frälse  uti  Asker- 
sunds  landsförsamling  af  Örebro  län,  GVo 
mil  från  staden  Askersund. 

Ä.*) 

Äbbetorp,  ett  frälse-heraman  af  '/, 
ratl,  i  Wiby  socken  af  Örebro  län,  S'/* 

mil  från  V»' redstorps  jernvägsstation  ;  eges 
af  underlöjtn.  C.  G.  Söderberg. 

Ädelfors,  nu  ett  obetydligt  manufak- 
turverk i  Alabeda  socken  af  Östra  härad 

i  Jönköpings  län,  vid  Em-ån,  en  tid 
ansedt  såsom  en  rik  guldgrufva  och  dyr- 

*)  De  namn,  som  icke  äterfiunns  under  h,  sökas  under  E. 
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bar  perla  i  Sveriges  krona.  Körande 
första  upptäckaren  af  denna  guldåder  ha 
raeningarne  varit  olika.  Några  uppgifva 
en  Henrik  Leijel  såsom  den  första, 
och  skall  han  af  konung  Johan  III  år 
1581  blifvit  förlänad  med  några  gods, 
med  vilkor  att  bringa  guldberget  i  bruk ; 

men  om  det  varit  denna  guldinalm-åder, 
är  dock  tvifvelaktigt.  Katte  upptäckaren 
torde  varit  bergsrådet  och  riddaren  A. 
von  Swab,  hvilken  år  1738  fann,  att 
svafvelkisen  å  Gcrmunderyds  egor  inom 

Alsheda,  strax  intill  Oflandehults  ego- 
gräns, ej  synnerligen  långt  från  der  nu 

grufvan  är  belägen,  innehöll  guld.  Ar 
1741  slogos  här  de  första  dukaterna,  64 
stycken.  Samma  år  besöktes  platsen  af 
Linné,  som  yttrar  deron),  att  strecket 
gick  rakt  ned  åt  berget,  men  många 
anledningar  funnos  spridda  öfverallt;  ett 
annat  berg  än  det  då  bearbetade,  skildt 
derifrån  af  en  djup  mosse,  förde  också 
guld.  I  början  drefs  för  ett  enskildt 

bolags  räkning  detta  guldverk,  som  er- 
höll namnet  Adelfors,  i  stället  för  det 

fordna  Gya.  Ar  1743  afsade  sig  bolaget 
all  andel  uti  grufvau,  sedan  det  några 

år  förut  hade  ingått  förening  med  kro- 
nan, och  drefs  verket  derefter  ensamt 

för  kronans  räkning.  Förlaget  blef  nu 
regleradt  och  bestämdes  först  till  1,000, 
men  sedan  till  8,000  daler  silfvermynt 
om  året.  Ar  1748  d.  10  Juli  anslog 
man  hit,  under  guldverksfrihet,  Alsheda, 
Ökna,  Skede,  Hvetlanda,  Skire,  Nye  och 

Leranhults  socknar, såsom  en  bergslag  un- 
der namn  af  Adelfors  bergslag.  Östra 

härad  blef  satt  under  förbud,  att  inga 
kronoegendomar  fingo  försäljas  till  skatte 
eller  skatteegendomar  afyttras  utom  börd, 
utan  att  först  hembjudas  guldverket.  Till 

detsamma  anslogs  2^/0  mantal,  rätt  till 
körslor  af  ',  .^  mtl  frälse  Repperda  Backa- 

gård samt  en  årlig  grufdräug  af  Björ- 
torp  i  Skirö  socken  m.  m.  De  guld- 

förande strecken  funnos  i  hufvudsakligen 
två  berg.  Kronoberget,  till  större  delen 
i  Okna  socken,  äfven  med  jernmalmsgång, 

och  Klefvaberget  med  vackra  koppar-  och 
silfveranledningar.  De  kullriga  bergshöj- 

derna bestå  hufvudsakligen  af  qvartz, 
gliramer  och  kanske  hornblende.  Den 

guldföraude  jerukiseu  finnes  i  flera  gån- 
gar, som  ofta  kasta  sig  i  olika  väder- 

streck, så  att  de   likua  lager.     Man  har 
VII. 

funnit  guld,  såväl  gediget  som  i  förening 
med  jerii  och  svafvel  och  inspräugdt  i 
sjelfva  bergarten,  men  mest  i  gångarna, 
der  guldet  linnes  i  blad  och  taggar  till 
högst  8  o»l  pr  centn.  Någon  tid  efter 
1773,  man  vet  ej  med  visshet  hvilken, 
utarrenderades  guldverket.  Arrendatorn 
deraf,  hvilken  det  enligt  kontraktet  ålåg 
att  betala  arrendet  med  dukater,  slagna 

af  guld  taget  ur  grufvan,  köpte  sådant 
från  Holland  och  gjorde  deraf  dukater, 
begagnade  körslor  och  dagsverken  till 
allt  annat  än  arbete  i  grufvan,  samt  ut- 

arrenderade de  till  henne  anslagna  går- 
dar och  egendomar  mot  kontanta  medel, 

hvarigenom  verket  allt  mera  förföll,  till 

dess  grufvan  slutligen  blef  helt  och  hål- 
let ödelagd.  Intill  1773  slogos  12,000 

dukater,  Irän  1773 — 1795  har  guldtill- 
verkningen varit  185,4  marker.  Ar  1805 

inrättades  ett  postkontor,  som  dock  se- 
dan indrogs,  och  vid  samma  tid  fick  Adel- 
fors ett  jernbruk,  men  som  snart  upp- 

hörde med  all  rörelse,  och  slutligen  af- 
brann  sjelfva  äbyggnaden  1829,  dervid 

alla  handlingar  rörande  grufvan  förstör- 
des. Som  densamma  numera  är  nästan 

helt  och  hållet  fylld  med  vatten,  kan 

hon  ej  besökas,  hvadan  närmare  beskrif- 
ning  om  dess  inre  utseende  ej  har  kun- 

nat lemnas,  än  den  som  kan  erhållas 
af  bergsrådet  Johan  Hisingers  är  1751 
öfver  Adelfors  utarbetade  karta.  —  Or- 

saken till  guldgrufvans  ödeläggande  torde 

såväl  vara  guldhaltens  ringhet  som  gruf- 
vaus  fattigdom  på  sjelfva  malmarten  eller 
svafvelkisen,  i  hvilken  guldet  fauns.  Dock 
finnas  många  flera  skärpningar  i  berget, 
än  de  som  äro  i  sjelfva  grufvan,  såsom 
å  Gcrmunderyds,  å  Oflandehults  och  å 
Torps  egor,  der  en  stoll  är  iudrifven  af 
omkring  100  alnars  längd.  För  närva- 

rande ästci^iår  af  den  fordna  herrlighe- 

teu:  Adelfors  bruksgård,  ̂ /jg  mtl  skatte, 
(sedan  d.  3  Januari  1836;  var  förut  en 

krono-lägenhet)  med  ett  litet  manufak- 
turverk eller  smedja.,  der  i  medeltal  åren 

1861—63  tillverkades  44  ctr  spik,  18 

centner  redskapsraateriel,  86  centner  di- 
verse; ett  färgeri,  oljeslageri,  Gyafors 

eller  Adelfors  mjölqvarn  för  3  par  ste- 
nar och  en  sågqvarn,  alltsammans  taxe- 

radt  till  9,300  rdr  rmt  och  tillhöriut  f. 

riksdagsmannen  V.  Persson.  —  Adress: 
Hvetlanda. 

HO 
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Äggcgnmd,  skär  vid  inloppet  till 
Getie;   med   eu  fast  lysande  fyr. 

Äland,  by  med  fiskodlingsanstalt  och 
gästgifvaregård  uti  Säbrå  socken,  Södra 

Ångermanlands  fögderi  och  Wester-Norr- 
lauds  län,  vid  Alandsvikcn,  %  mil  norr 

om  kyrkan,  hvarifnni  räknas  'o  ™'l  ̂■i'^ 
Härnösand ;  41' ^  seland  (24  sel.  =  1 
mtl)  på  5  nummer,  4  torp;  7  åboer  och 
c:a  100  inbyggare  på  20  hushåll;  har 

krit-  och  tullqvarn,  ålfängst  i  än;  taxe- 
ringsvärdet 64,000  rdr  rmt:  fiskodlings- 

enstalten  inrättades  Ar  1864;  härifrån 

skjutsas  till  Ma7'k  i  söder  1  mil,  till 
Weda  i  norr  I',,  mil,  till  Hernösand  i 
öster   1    mil. 

Älberg,  Stora-  (Eosenlund),  ett  mtl 
skatte  i  Hardemo  socken  och  Örebro 

län,  2*4  mil  från  Örebro,  eges  af  garf- 
varen    P.  Grevelius. 

Älby,  ett  mantal  frälse  och  '/o  mtl 
skatte  uti  Weudels  socken  af  Uppsala 
län,  i  sambruk  med  Vo  mtl  frälse  Åsbo, 
eges  af  notarien  C.  H.  Tottie;  Älby  har 
en  areal  af  2,239  qvadratref,  deraf  666 
åker;  Åsbos  areal  är  475  qv.ref,  deraf 
106  åker. 

Älby,  Alebr/  (i  jordeboken),  två  mtl 
skatte,  1  mtl  frälse  i  Öfver-Selö  socken 

af  Selebo  härad  och  Nyköpings  län,  till- 
hörde på  1830-talet  grefve  Fersen,  hade 

vid  samma  tid  ny  manbyggnad  i  modern 
smak,  och  vackert  belägen;  jordbruket 
var  ganska   betydlisrt. 

Åleberg,  egendom  uti  Mellby  soc- 
ken af  Kållands  härad  och  Skaraborgs 

län,  V4  "^^'  söder  om  kyrkan;  se  under 
socknens  artikel. 

Äleklinta,  berg  i  Kalmar  län,  med 

trigonoraetriskt  bestämdt  läa-e  af  56"  58' 

43,48"  latitud  och  1"  16' 58,«9"  longitud 
från   Stockholms  obbcrvatorium. 

Älfvestad,  El/vestad,  Alfvestadh  eller 

Elfrlestatha  Cpä  1300-talet),  annex-socken 
till  Skeppsås  pastorat,  är  belägen  uti 
Bobergs  härad  af  Linköpings  län,  2% 

mil  vester  från  Linköping,  1'/..  mil  från 
Skenninge,  mellan  Klockrike  i  öster  och 
norr,  Fornåsa  i  nordvest,  Skeppsås  i 
vester,  samt  Svartån  i  söder  och  sydost 
mot  Normlösa  och  VVcsterlösa ;  arealen, 
0,184  qvadratmil  (efter  Tham),  O, i87  (efter 
Hahr)  =  4,328  tunnland  (Forsell  upp- 
gaf  4,258  tunnland,  deraf  40  vatten), 

är    fördelad     på    35'/,^     mantal,    hvaraf 

.Ilfrpslail. 

29''..  skatte,  1%  krono,  Z\l  frälse.  — 

Socknen,  med  270  fots  höjd  öfver  ha*"- vet,  hör  till  landthöjdens  södra  lutning 
mot  Svartån,  som  följer  södra  gränsorna 
öfver  V2  ™il  långt  utan  fall;  mellersta 
norra  delen  upptages  af  en  fortsättning 
af  den  utplattade  ås,  som  börjar  från 
Motala  ström  och  stryker  äfven  genom 
denna  socken,  med  slättmark  å  ömse 

sidor,  med  små  vattendrag,  utfallande  i 
nämnda  å.  Jordmånen  är  dels  lera,  dels 
svrsand,  dels  ör.  Inbvggarnes  antal  var 
år  1810:  700,  år  1850:  885  och  år 

1865:  890,  deraf  23  utskrifningsman- 
skap.  Hufvudnäringen  är  åkerbruk  i  före- 

ning med  ängsbruk  och  boskapsskötsel 
samt  bränvinsbränning.  All  fast  egen- 

dom var   1865  taxerad   till  581,300  rdr. 

—  Kyrkan  ligger  vid  Svartån,  "Vg  mil 
från  modersocknens,  och  anses  dess  läge 

ha  gifvit  socknen  namn;  hon  är  gam- 
mal, men,  efter  tillbyggnaden  år  1756, 

ljus  och  rymlig,  har  stentorn ;  vid  kyrko- 
byns brand  1818  skonades  kyrkan.  In- 

uti henne  märkas:  altarskåp,  ett  vackert 
arbete,  föreställande  Kristus  med  de  visa 
och  fåvitska  jungfrurna;  gammal  ej  illa 
målad  altartafla  i  6  fält,  afbildande  be- 
bådelsen,  nattvarden,  korsbärningen,  kors- 

fästelsen samt  Jesu  död  och  himmels- 
färd; dopfunt  af  messing,  omkring  2 

alnar  hög,  m.  m.  Barnundervisningen 
bestrides  i  2  fasta  skolor  om  3  klasser 
af  en  examinerad  lärare  för  cirka  100 

barn,  medan  24  undervisas  hemma.  Dess- 
utom finnes  en  flickskola,  stiftad  af  löjtn. 

C.  J.  Tisell  på  Köhlbäck  och  donerad 
till  Skeppsås  och  Elfvestads  församlingar, 
men  först  år  1866  blifvit  församlingens 
tillhörighet;  den  förestås  af  en  diakonissa, 

som  aflönas  till  -/.j  af  församlingen  och 
till  '/^  af  donationen.  Af  fornminnen 
finnas:  grafhögarvid  Försjö, och  runstenar, 

deraf  en  vid  Orevad  och  en  i  vapen- 

huset; å  den  sednare  läses:  'Xtitiir:  auk: 
|3eir:  13ro:  Xuitl):  l)ialbi:  sialu:  I)au6. 
—  Vid  katholska  tidens  slut  hörde  17 

gårdar  till  kyrkor  och  praebenden,  T^/j 
till  kloster;  på  1600-talet  hade  adeln 
ungefär  -/.j  af  hela  antalet,  nu  bestå 
hemmanen  dels  i  byar,  mestadels  under 
bönders  ego,  dels  i  gårdar,  till  betydlig 

del  adels  och  andra  ståndspersoners.  — 
Större  gårdar  äro :  Curlshof,  fr.-säteri,  — 
Börringe,  berustadt  säteri,  med  V2  skatte, 
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I  frälse  (egare  Anders  Nilsson),  vidare 

beskrifna  på  sina  ställen ;  —  Hellebevga, 
2V2  ratl  skatte,  med  underlydande  V24 
mtl  i  Klockrike  och  Y,  mtl  i  Lönsås 

sock/n ;  e^rnxi.',  nämndeman  A.  P.Anders- 
son; —  Forsjö,  1  mantal,  komminister- 

boställe,  undergått  laga  skifte  1859;  — 
Köhlbäck,  1  mtl  skiitte;  —  Munnerstorp, 
1  mtl  skatte.  —  Byar  äro:  Amnada, 
2 '/o  not^l,  8  åboer  (denna  by  har  refe- 
rendarien  Lars  Persson  haft  med  säteri- 

frihet), Prestorp,  l^j.,,  6  åboer,  Studs- 
berg,  3  mil,  4  åboer,  Norra  och  Södra 
Tegneby,  5  mtl,  15  äboer,  Stora  och 

Lilla  ]Vittorp,  1^/4  mtl,  5  åboer,  Älfve- 
stad,  3^/4  skatte,  8  åboer,  ̂ /,^  frälse- 
säteri  till  Ljungs  säteri,  och  Örvad,  l'^ 
mtl,  8  åboer.  —  Adress:   Carlshof. 

Älgsjö,  Älglösa,  ett  hälft  mtl  frälse 
i  Films  socken  af  Olands  härad  och 

Uppsala   län,   med  jerngrufva. 
Älta  (f.  d.  Altadh),  gärd  uti  Erstavik 

kapellsocken  af  Svartlösa  härad  och  Stock- 

holms län,  '^1^  mil  söder  från  kyrkan, hvarifrån  räknas  1  mil  till  hufvudstaden, 
samt  trigonometriskt  utmärkt  att  ligga 

mellan  59"  15'    11,36"  longitud   och   O" 

ingby. 
631 

8'  35,25"  latitud,   består    af 
mantal. 

Gården  såldes  den  22  November  1642 

af  drottning  Kristina  till  r.  r.  Matthias 

Soop;  sednaste  egaren  är  protokollssekre- 
teraren O.  S.  Rydberg;  1865  års  taxe- 

ringsvärde 50,000  rdr  rrat. 

Ämnisholm,  Åempnisholm,  ett  forn- 
tida slott,  som  antages  legat  vid  Amm- 

an i  Småland.  Det  namnes  blott  i  2:ne 

bekanta  handlingar,  det  ena  ett  salubref 
af  Matts  Hakonsson  och  Hakon  Matts- 

son i  Ulfsberg,  utfärdadt  på  Åempnis- 
holm den  26  Sept.  1393.  Det  andra 

dokumentet  är  ett  notariatsbetyg  om  en 
visitation  i  Wadstena  kloster  af  den  28 

Okt.  1400,  hvilket  riddaren  Thorkil  Ha- 
raldsson (Gren),  höfvidsraan  på  slottet 

Eranisholm,   bevittnat. 

Äng,  ett  frälse-säteri  uti  Nysunds 
socken  af  VVisnums  härad  och  Carlstads 

län,  består  af  1  mtl,  med  säteri-frihet 
från  1664,  har  åtminstone  sedan  1840- 
talet  tillhört  slägten  Lövenhjelm;  taxe- 

rades 1865  till  60,000  rdr  rmt;  underl. 
var  Vgo   mtl  i  Gjärdsbohl. 

Äng,  med  Lindeskogs  ladugård,  ett 
frälse-säteri  af  2  mtl,  uti  Marbäcks  soc- 

ken, Norra  VVedbo  härad  och  Jönköpings 

lä^,  hör  till  Cathrineholms  fideikommiss 

(se  den  art.),  hvars  hela  fastighetsvärde 
år  1865  var  271,900  rdr,  deraf  25,000 
rdr  för  detta  säteri. 

Ängaböle,  Engaböle,  Eningshöle  (i 
jordeboken),  två  nill  frälse  i  Gryta  soc- 

ken, ILigunda  härad  och  Uppsala  län, 
vid  pass  2  mil  från  Uppsala;  bortbyttes 
den  10  Febr.  1644  af  amiralen  friherre 

C.  C.  Gyllenhjelm  till  Joh.  Moritz  Wran- 
gel,  nren  häradsrättens  fastebref  utiärda- 
des  först  den   8   Febr.   1647. 

Ängaholm,  säteri,  se  Engaholm.  Man- 
gärdsbyggnadens  läge  är  trigonometriskt 

bestämdt  att  vara  mellan  56"  52'  50,33" 
latitud  och  3"  29'  17,53"  longitud  från 
Stockholms  observatoriura. 

Änganäs,  ett  frälse-säteri  uti  Nöbbe- 
leds  socken,  Konga  härad  och  Krono- 

bergs län,  vid  pass  2 '/o  mil  från  Wexiö, 
af  2  mtl.  Egare  år  1770  var  kapten- 
löjtn.  Ca.stanie;  1865  funnos  2  egare; 
taxerades  sistnämnda  är  till  36,000  idr, 

har  godt  höbol,  brist  på  skog.  —  Ett 
och  'A.  mtl  utgör  extra  rotering  vid 
lifkompaniet  och  Kronobergs  regimente, 

V.>  mtl  vid  Konga  härads  kompani  och 
Kalmar  regimente. 

Änganäs,  militife-boställe  af  -'/^  mtl 
uti   Sandsjö  socken   och  Jönköpings  län. 

Ängaryd,  gård  uti  Säby  ̂ r^ocken  af 
Norra  Wedbo  härad  och  Jönköpings  län, 
bestar  af  1  mtl  frälse  med  underlydande 
V.,  Hulebarp,  åsätt  ett  taxeringsvärde  af 
29,000  rdr,  egdes  1 865  af  major  Åberg. 
Gärden  är  väl  bebyggd  och  har  utmärkt 
vackert  läge  vid  Säbyån  samt  goda  och 
vidsträckta  egor. 

Ängatorp,  gård  uti  Askersunds  soc- 
ken af  Örebro  län,  består  af  '^'4  mtl 

skatte. 

Ängby,  Lilla,  egendom  med  pudrett- 
fabrik,  uti  Bromma  socken  af  Sollentuna 
härad  och  Stockholms  län,  vid  Mälarens 
strand,  nära  Nockeby  bro,  är  nyligen 

inköpt  af  Stockholms  pudrett-aktiebolag 
för  27,000  rdr  rmt.  Fabrikationen,  som 
1866  utgjorde  50,309  kubikfot,  lemnade 

utom  5  "  årlig  ränta  ett  öfverskott  af 
1,030  rdr  rrat;  bolagets  tillgångar  för 
nämnda  år  uppgåfvos  till  67,306  rdr. 

Ängby,  Engeby  (i  mantalslängdeu), 

ett  frälsehemman  af  "%  mtl  och  V.,  mtl 
komminister-boställe  i  Knifsta  socken. 
Erlinghundra   härad   och   Stockholms  län, 
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'  ,,  mil  nordvest  från  kyrkan,  hvarifrån 
räknas  4'%  mil  till  hufvudstaden ;  på 
egorna  står  runstenen  J\fi  562  uti  Lilje- 

grens runurkunder,  med  inskriften:  (£&t- 
ritl):  Ut:  rcisa:  stciu:  ll)cn5a:  iftir: 
dmx:  b5tii:  sin:  iuik:  sihuar:  auli: 
^ilkifastr:  fftir:  fathur:  sin:  iiliucl: 
kati:  at:  bans. 

Ängby,  Stora,  ett  frälse-säteri  uti 
Bromma  socken,  Sollentuna  härad  och 
Stockholms  liin,  består  af  l^o  mtl,  med 

jästfabrik,  tax.   1865   till  83,000  rdr. 
Ängeby,  Engeby  (i  mantalsläugden), 

tre  mtl  skatte-säteri,  med  qvarn,  i  Lunda 
socken.  Erlinghundra  härad  af  Stock- 

holms län,  ̂ '15  mil  söder  från  kyrkan, 
belägen  4'  <,  mil  från  hufvudstaden,  har 
2  egare.  På  egorna  står  runstenen  M  525 
i  Liljeijrens  runurkunder,  med  inskriften: 
Hanfrithr.  lit  rasa  dtaiu  tl)ino.  aftir 
WivLvn  san  tl)aira.  1tictilmuutl)ar.  It^utl) 
i)ialbi  hans  at  auk  \iutl)5  mutl)ir.  ̂ )on 
Rl  a  lUrlanti.  Jii  lismuntr   markatl)u. 

Ängegärde,  Änggärde,  Öster  och  We- 
ster,  tvänne  hemman  uti  Ytterby  socken, 
Inlands  Södra  härad  af  Göteborgs  och 
Bohus  län,  af  Vo  mtl  skatte  hvartdera; 

med  historisk  märkvärdighet  af  samman- 
drabbningen här  d.  20  Juli  1676,  under 

s.  k.  Gyldenlöwsfejden,  mellan  Harald 
Stake  med  Svenskarne  å  ena  sidan  och 

Ulrik  Gyldenlövve  med  Norrmännen  å  den 
andra. 

Ängersjö,  kapell-församling  till  Ytter- 
Hogdal,  af  Svags  härad  i  Härjedalen  och 

Jämtlands  län,  vid  pass  13 '/o  mil  från 
Östersund,  utgöres  af  Ängersjö  by  på 
\\l.  mtl  skatte  i  11  heramansbruk  med 
130  inb.  på  24  hushåll,  samt  ?k^  Örnåsen 

och  Årberget,  under  hvilka  tre  byar  bru- 
kats 2,219  tid  29  kappl.,  som  förut  till- 
hört Färila  socken  af  Helsingland,  men 

sedan  1866  blifvit  i  alla  afseenden  för- 

lagda till  Ytter-Hogdals  socken,  samt 
finngårdarne  Djiipsjöberg,  Ostsjö  och  Rull- 
bo,  l'/4  k  1%  mil  från  kapellet.  — 
Adress:  Ljusdal. 

Ängersjö,  Ångesjö  (på  Mentzers  rese- 
kartaj,  by  i  Nordraalings  socken  af  We- 
sterbottens  län,  4'/4  mil  från  Umeå  stad, 
26V4  tunnland  =  3  mantal  2  tunnland, 
med  125  inbyggare  och  10  åboer,  ligger 
på  en  kal  och  låg  bergsrygg,  hvars  fot 
dels  sköljes  af  den  stora  Angersjön,  dels 
betäckes   med   fruktl)ara  fält.      Vid   Schu- 

berts  besök  i  byn  1818  voro  bönderna 
ännu  utfattiga  och  fördjupade  i  skuld, 

till  följd  dels  af  missväxt,  dels  af  Rys- 
sarnes besök  här  i  öfver  13  veckor,  då 

invånarne  totalt  utplundrades,  och  sedan 
(så  berättade  de)  hade  de  icke,  oaktadt 
alla  ansökningar,  erhållit  något  understöd, 
ehuru  ansenliga  summor  blifvit  utdelade 

i  Westerbotten.  Från  härvarande  gäst- 
gifvaregård  skjutsas  i  n.  o.  till  Sörmjöle, 

l^/g  mil,  genom  en  bergig  skogsväg  förbi 
Hörnefors  bruk,  i  s.  v.  i\\\Lefvars,  1^/4  mil. 

Ängeså-elf,  se  art.  Lina  elf. 
Ängsberget,  i  Stockholms  län,  mellan 

59"  32'  6,,'i8"  latitud  och  O"  33'  36,8?" 
longitud  från   Stockholms  observatorium. 

Ängskär,  två  skatte-hemman  af  '/g mtl  hvartdera  uti  Hållnäs  socken  Olands 

härad  och  Uppsala  län,  8^/0  mil  n.  n.  o. 
från  L^ppsala,  med  lastplats  för  Löfsta 
bruk  och  i  närheten  en  tidtals  bear- 

betad jerngrufva;  här  är  en  kase  med  tri- 

gonometriskt  bestämdt  läge  mellan  60*^ 
30'  10,10"  latitud  och  O"  1' 17,53"  long. 
från  Stockholms  observatorium. 

Ängsö,  se  Engsö. 
Ännabygd,  ett  skatte-säteri  uti  Hjo 

socken,  Kåkinds  härad  och  Skaraborgs 

län,  af  1  mtl,  köptes  från  kronan  1648 
af  L.  Hård,  är  sedermera  inlagdt  och 
inrustadt  under  säteriet  Sjöbonäs,  som 
brukas  under  skatte-rusthållet  Nygård,  V2 
mantal;  godset  eges  af  kronolänsman  C. 

Carlberg  på  bostället  Igelstorp  i  Sven- 
torps socken  och  tax.  till  84,900  rdr. 

Äppelbo,  socken  i  Vester-Dalarnes 
fögderi  af  Stora  Kopparbergs  län  —  vid 

930  fots  höjd  öfver  hafvet  —  12''8rail 
v.  s.  v.  från  Falun,  begränsas  i  norr  af 

Malung  och  Jerna,  äfven  i  öster  af  sist- 
nämnda samt  af  Säfven,  i  vester  af  Malung 

och  i  söder  af  Gustaf  Adolfs,  Ramens 

och  Gåsborns  socknar  i  Wärmland;  upp- 
tager af  ålder,  med  en  längd  af  öV* 

mil  och  en  bredd  af  IV3  rail,  en  areal 

af  något  öfver  4  qvadratmil  (4,i5.^  qva- 
dratmil  efter  Hahr),  eller  enligt  stor- 

skiftshandlingar af  åren  1852—1859: 
557,549  qvadratref,  deraf  7,529  åker, 
23,900  äng  och  odlingsmark,  428,132 

rayrslogar  (deraf  allmänningen  och  soc- 
kenskogen 18,559  qvadratreO,  26,234 

vatten,  46,260  impedimenter,  sedan  sö- 
dra och  största  delen  af  finnmarken,  om- 

kring  '/:j   äf  hela   socknen,    innehållande 
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74,319  qvadratref,  deraf  60,488  skogs- 
mark, som  först  genom  kongl.  resolution 

af  den  18  Juli  1805  i  kyrkligt  hänse- 
ende lades  till  Ramens  kapell,  nu  genom 

resolution  af  den  22  Nov.  1861  hlifvit 

i  alla  afseenden   lagd  till   Wärmland. 

Socknen  är,  med  undantag  af  en  be- 
tydlig slätt,  den  egentliga  socknens  s.  k. 

hembygd,  som  utbreder  sig  pä  båda  si- 
dor om  den  här  framflytande  Dalelfven 

och  som  ligger  i  hela  sin  utsträckning 

flack  och  enformig,  ett  oafbrutet  berg- 
land. Bland  de  mest  framstående  ber- 

gen nämnas:  Hundjlen  på  östra  sidan  om 
Busjön,  med  16  å  1700  fots  höjd,  och  på 
hvars  kala  topp  signaltorn  är  uppfördt  för 
triangelmätningar;  Skallberg,  Korpfjell, 

Sorsanberg,  Hästberg,  Skälberg,  Wals- 
bergen,  Ognakärnberg,  Urberget  och  Hum- 

merberget m.  fl.  Bland  vattendragen 
märkas,  utom  den  förutnämnda  Dalelfven, 
som  bildar  inom  socknen  flera  sjöar, 
Svartelfven,  under  sitt  lopp  mot  söder 

utgörande  socknens  östra  råskilnad,  Hun- 
ån.  Svart-  och  Näfverbäckarne  ra.  fl.  All- 

männa bergarten  är  gneis,  endast  undan- 
tagsvis spåras  granitsten;  att  Himdflen 

skall  vara  rikt  på  koppar,  vill  väl  en 

gammal  spådom  från  sagotiden,  som  lof- 
vat,  att  berget  en  gång  skulle  blifva 
ubror  till  Falu  grufva»,  låta  påskina,  men 
alla  försöksbrytningar  hafva  hittills  måst 

öfvergifvas,  endast  lösa  stenar,  innehål- 
lande koppar,  ha  påträffats;  deremot 

hafva  Liljendals  bruksegare  allt  sedan 
1805  brutit  god  jernraalm  ur  den  s.  k. 

Skärkärnsgrufvan,  sydvest  om  Kullsber- 
get mellan  Mocksköln  och  Skärkärn. 

Jordmånen,  i  allmänhet  svag,  består  pä 
den  odlade  slättbygden  af  vattsand,  blan- 

dad här  och  der  med  jäslera,  i  bergs- 
bygden af  sandmylla,  vanligen  blandad 

med  klappersten  eller  grus.  —  Hufvud- 
näringar  äro:  åkerbruk,  med  hafra  och 
potates  till  hufvudsäde,  dock  icke  en 
gång  uppfyllande  nödtorftiga  behofvet,  till 
en  del  väl  en  följd  af  den  svaga  jord- 

månen, men  ännu  mer  deraf,  att  den 
icke  är  så  häfdad,  som  önskligt  vore, 
förutom  af  allmogens  schackrarevanor,  så 

att  äfven  gårdfari-  och  byteshandel  på 
Norge  måste  räknas  bland  hufvudnärin- 
gar,  ehuru  de  i  främsta  rummet  bidra- 

git till  denna  menighets  allmänna  skuld- 
sättning; boskapsskötseln  lemnar  socken- 
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folllet,  som  allmänt  hafva  fäbodar,  der 
fodret  inbergas  för  att  vintertid«Mi  hem  kö- 

ras, sällan  något  öfverskott  till  afsalu,  då 
deremot  Fiiniarne  afyttra  både  ost  och 
smör.  Till  binäringar  räknas  arbetsut- 
vandringar  till  Norrland,  skogsafverk- 
ning,  ännu  blott  bestående  i  allmogens 
egna  fällning  af  timmer,  som  utföres  i 
elfven  genom  Stora  Granän,  Hunån,  Bu- 

sjön och  Gruckån  samt  flottas  sedan  till 
Korsnäs;  fogelhandel,  jagt  och  jiske, 
hvarät  dock  egnas  alltför  liten  upp- 

märksamhet; kolniwj  och  andra  körslor 
till  Liljendals  bruk.  Trädgårdsskötsel  är 
helt  och  hållet  okänd.  Af  verk  finnas 

8  tullnijölqvarnar,  och  4  sågqvarnar  till 
husbehof.  Hemmantalet,  innan  södra  eller 

Liljendals  finnmark  afsöndrades,  var  8  ,", 
mantal,  deraf  ',  ,g  krono,  resten  skatte; 
åsatta  ett  taxeringsvärde  af  350,630  rdr. 
Inegojorden,  29,246  snesland,  fördelas 
på  nära  325  besutenheter  med  90  snesl. 

för  hvarje.  ')  Statsbidragen  utgå  med 
1,015  rdr,  deraf  205  i  bevillning,  398 

i  jordeboksränta,  109  i  niantalspennin- 
gar,  242  rdr  i  kronotionde  (179,5  kub.- 
fot  hafra).  Soldatrotarne  äro  numera 

9^/y  Vid  Rågsveden  är  gästgifvaregård, 
der  skjutsen  är  öfvertagen  på  entrepre- 

nad mot  450  rdr,  hvarjemte  socknen 

bidrager  i  skjutsomkostnaden  vid  Tyng- 
sjö  med  V12.  ̂ ^er  60  rdr.  En  flottbro 
är  lagd  vid  Salens  by  öfver  Dalelfven. 
—  Socknens  första  uppkomst  antages 
skett  genom  att  Leksands  bönder  från 

början  begagnat  dessa  trakter  till  betes- 
marker, och  de  för  detta  ändamål  an- 

lagda fäbodarne  efter  hand  blifvit  för- 
vandlade till  bostäder  för  en  stadigva- 

rande befolkning.  Sägnen  om  en  qvinna, 
Apollonia  eller  Abluna  från  Leksand,  som 
skall  först  hitflyttat  och  bosatt  sig  i 
Salen,  bestyrkes  både  af  att  socknens 

namn  i  gamla  handlingar  skrifves  Ap- 
palebo  och  Ablebo  (hvilken  benämning 
låter  förena  sig  med  berättelsen  om 
Abluna)  och  att  fäbodar  af  gammalt  i 
Ofra  Dalarne  kallades  sälbod;ir.  Inbyg- 

garnes antal   har    från  att  år   1760  vara 

*)  Kongl.  brefvet  af  den  18  Jau.  1841  förord- 
nar, att  de  vid  atVittringen  kronan  tillfallande 

öfverloppsmarker  skola  indelas  till  hemmantal 

efter  de  för  rekoguitioiisskogen  bestämda  grun- 
der och  efter  ikattlägguing  å  offentlig  auktion 

till  skatte  försäljas. 
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700,  uppgått  .1865  till  1,680.  Folket 
här,  som  räknas  bland  de  fattigaste  i 
Dalarne,  anses  i  allmänhet  äfven  stå  lagt 
i  sedligt  hänseende.  Namnet  på  en  by, 
Lapphedeiu  påminner  om  Lappars  besök 
i  (ordna  tider.  Af  landsdomareu  H. 

Sirablas  bvtesbref,  utfärdadt  1417.  deri 

Appleboda  säges  ligga  i  Jeriia  socken,  har 
man  antagit,  att  denna  bygd  af  ålder 
blifvit  lagd  till  Jerna,  der  en  trakt  kal- 

las Appelbohagen,  deraf  att  Äppelbo- 
folket  fordomdags  skall  släppt  sina  hä- 

star dit,  under  det  de  sjelfva  besökt 
kyrkan.  Anijående  allraogedrägten,  må 
näranas,  att  qviunorna  vid  högtider  bruka 
röda  band,  lindade  kring  håret;  pannan 

prydes  af  ett  blankt  udiademu  af  mes- 
sing,  hvars  ändar  sträcka  sig  till  nacken, 

der  de  framskina  bhind  många  band- 
rosor. Hufvudet  betäckes  i  öfrigt  med 

en  liten  röd  mössa  med  breda  spetsar. 
Halsduken  är  öfver  bröstet  fästad  med 

ett  smycke  af  messing.  Lintygets  vida 
ärmar  äro  på  mångfaldigt  sätt  prydda 
med  röda  och  blå  sömnader.  Det  hög- 

röda lifvet,  som  framtill  eger  en  med 
häktor  tillfästad  bröstlapp,  hvilken  nedåt 
midjan  afsmalnar,  har  baktill  små  runda 
skört,  kantade  med  grönt  tyg.  Kring 

midjan  ett  bredt  bälte,  hvarifrån  ned- 
hänga på  venstra  sidan  bjerta  band. 

Kjortelen  är  mycket  bredrandig,  strum- 
porna röda;  på  fötterna  klumpiga  skor 

med  spännen. 

L'nder  Gustaf  I:s  regering  skall  sock- 
nen erhållit  egen  kyrka  af  trä,  som 

qvarstod  ännu  på  1760-talet,  och  der 
gudstjensterna  i  början  besörjdes  3  ä  4 
gånger  om  året  af  presterna  från  Nås, 
tills  år  1650,  då  en  ständig  kaplan 
(Isrtel  Petri  Narsenius)  förordnades  här. 
Genom  kongl.  brefvet  d.  23  Sept.  1822 
afskildes  socknen  från  Näs  och  blefl  eget 
pastorat,  konsistorielt  af  3:dje  klassen 
under  Westerdals  kontrakt  i  Westerås 

stift;  men  kyrkoherdesyslan  kunde  först 
1840  efter  dåvarande  komministerns  död 

tillsättas.  Med  kaplanerna  synag  beklag- 
liga förhållanden  egt  rum;  alla  ha  de  varit 

nedtryckta  uti  stor  fattigdom,  flera  blif- 
vit suspenderade  eller  afsatta  för  tjen- 

stefel  eller  oordentligt  lefverne.  Nuva- 
rande kyrkan,  byggd  1771,  är  utdömd; 

hon  ligger  24  mil  från  stiftsstaden,  hål- 
ler 68  fot   i   längd    och   36   fot  i   bredd, 

är  utvändigt  rödmålad,  har  sakristia,  20 
fot  lång,  18  fot  bred  vid  östra  gafveln, 

med  predikstolen  öfver  altaret.  Kyrko- 
kassans behållning  1864  var  12,000  rdr, 

fattigkassans  1,700  rdr.  Barnundervis- 
ningen bestrides  i  en  fast  skola  af  en 

examinerad  lärare  och  i  4  byskolor; 
barnens  antal  i  den  förra  uppgår  till 

90,  i  de  sednare  till  40.  —  Inga  forn- 
minnen eger  socknen,  och  af  sägner  en- 

dast få,  rörande  sig  om  troll  och  rå- 
andar.  —  Några  större  eller  för  stånds- 

personer bebyggda  gårdar  finnas  icke, 
med  undantag  af  Stensbo,  kaptens-bost., 

af  ̂ /,p  mtl,  med  34  qvadratref  åker  och 
2,492  skog;  Pasforsbostället,  Vjg  mtl, 

i  Salens  by,  upptager  271  snäsland.  — 
Byar  äro :  Rågsveden,  Näset,  Östra  Bom, 
Boror  (3  dalkarlsmtl).  Störbyn,  Ofvanhed 
(14  n-.r  och  14  dalkarlsmtl)  och  Könstad, 

Nordbyn  och  Lappheden,  Risheden,  Opsa- 
heden,  Salen  (8  dalkarlsmtl),  Sörombäc- 
ken,  Thorvallen  och  Roddarheden.  Finn- 

byar  Skjerfjell  och  Höksjön.  —  Adress: Malung. 

Äppelviken,  Äpelviken,  ett  frälse- säteri uti  Bromma  socken  af  Sollentuna 

härad  och  Stockholms  län,  af  ̂ .g  mtl 
sedan  den  6  Aug.  1858,  och  åsätt  en 
afgäld  af  30  rdr  till  egaren  af  Ulfsunda 

säteri,  hvarunder  det  förut  varit  en  lä- 
genhet utan  mantal;  var  år  1865  med 

bränrieri  tax.  till   20,000  rdr. 

Äpplaholm,  Äplaholm,  ett  frälse- 
säteri af  1  mtl  uti  Sandsjö  socken  af 

Westra  härad  och  Jönköpings  län,  nära 
sjön  Nöramern,  vid  pass  27^  roil  från 
Ekesjö.  Det  beboddes  i  15:e  seklets 
början  af  väpnaren  Halsten  Paedhersson 
(1408—1417)  af  slägten  Båt,  hvilken 
år  1405  var  konungs-domhafvande  vid 
räfstetinget,  och  sedan  af  väpnaren  Nisse 
Johansson  (1435 — I441),hvilken  år  1441 

blef  ihjälslagen  af  väpnaren  Birger  Trol- 
les  svenner,  dä  han  sökte  lemna  skydd 

åt  en  man,  hvars  gripande  denne  anbe- 
fallt. Derefter  omtalas  en  Lasse  Bengts- 

son såsom  bosatt  i  Äplaholm  (1451), 
sedan  hustru  Ingrid  Magonsdotter  till 

Äpleholm;  hon  erhöll  1495  af  Svante 
Sture  i  liqvid  för  125  mtl,  gårdar  i 

Fagerhults,  Stenberga  och  Högsby  sock- 
nar. I  medlet  af  1500-talet  egdes  går- 

den af  Truls  Bagge,  ärfdes  efter  honom 
af     Göstaf     Olsson     (Stenbock).      Från 
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1770-  och  inpå  1840-talet  ha  medleramar 
af  slägleriia  Mamierstedt  och  llosenmuller 

varit  egare  af  Aplaliolra,  som  nu  är  de- 
ladt  mellan  G  l)öiidt;r  och  taxeras  till 

70,000  rdr. 
Ärendal,  jembruk  med  en  stjelpuffii 

samL  mjölqvarn  uti  Frustuiia  socken  af 
Daga  härad  och  Nyköpings  län,  utgör 
med  Säby  1  mtl  (se  detta  ord)  med 
såg,  Ettersta  1  mtl,  Oppeby  1  mtl.  St. 

och  L:a  Jägerdahl  '^/f^  mtl.  Malmtorp 
'/g  skatte  och  Sågartorp  ',„  frälse,  ett 
gods,  tax.  till  120,800  rdr;  eges  af 
.).   E.  Lybeck.     Se  vidare  Ehrendal. 

Ärila,  Arla,  Aerla  (140G),  annex- 
socken till  Stenqvista  pastorat,  uti  Oster- 

Rekarne  härad  af  Nyköpings  län,  l"'/g 
mil  s.  s.  o.  från  Eskilstuna;  arealen, 

O,o.'ii  qvadratmil  land  (efter  Tham)  = 
22,006  tid,  l,oGt  qvadratmil  (efter  Halir) 
==  24,624  tid,  (Forsell  uppgaf  23,860 
tid,  deraf  2,100  vatten),  är  fördelad  på 

39;if|  mtl,  deraf  7'/io  skatte,  2^,^  krono 
och  29^,  j,  frälse;  dessutom  uppgifves 
0,117  qvadratmil  (Hahr),  0,oso  d:o  (Tham) 
vara  vatten.  —  Socknen,  med  en  medelhöjd 
af  80  fot  öfver  hafvet  —  upptages  söderut 
för  det  mesta  af  skogsmark,  högland  vid 
Borstens  och  Hagbysjöns  stränder,  der 
höjder  finnas  af  oOO  fot,  med  odlade 
bygder  kring  Norrsj^n;  mellersta  landet 
genomflytes  af  //?/sÄydHS vattendrag,  öster- 

ut vidtager  Kjulaåseti;  af  Akersvattnen 
ligga  härinom  Flätsjön  och  Eklångeji, 
till  en  del  äfven  Treskatan,  alla  omgifna 

af  kärriga  skogsmarker,  här  och  der  od- 
lade. Rådande  jordmån  är  dels  lera, 

dels  mojord.  Näringar  äro  åker-,  ängs- 
och  skogsbruk.  Inbyggarnes  antal,  år 

1840:  1,590,  hade' 1865  uppgått  till 1,870.  —  Hela  fastighetsvärdet  upptogs 
i  1865  års  bevillning  till  1,197,300  rdr, 
deraf  1,600  för  Rinkesta  tegelbruk,  säg 

och  qvarn  samt  några  torp.  —  I  j6:de 
och  17:de  seklerna  skall  Arila  varit  mo- 

dersocken ;  kaplaner  äro  kända  från  år 

1588.  Kyrkan,  ombyggd  1783—86,  är 
stor  och  rymlig;  har  torn.  Barnunder- 

visningen bestrides  af  2  examinerade  lä- 
rare uti  en  fast  och  en  flyttande  skola 

för  154  barn,  medan  c:a  90  undervisas 
i  hemmet.  Af  Galénska  skolfonden  (Gal- 

léen)  för  fattiga  barns  uppfostran  upp- 
går nu  årliga  inkomsten  till  1,290  rdr; 

skolkassans  saldo  år   1865  var  420  rdr. 

Sockenbibliothek  finnes;  2  skolhus,  1 

sockenmagasin,  1  fattighus.  Här  är  se- 
dan 1856  länets  skogvaktareskola  (SXvj^a- 

hall  eller  ̂ Skoysltall.  —  Af  fornlemningar 
finnas  bautastenar  och  en  runsten  nära 

vestra   landsväg;-!!,   med    inskriften:  4^a9- 
lullr  -I-  öun  +  lliulf  +  Ut  -\-  hakua 

-f  fttain  +  al  r  'ijulniluiir  -}-  linitl)ur 
-f  sill  -f-  auk  -f  tl)ovuar  +  miill)ur 

+  sina  H-  ";tiutl)  -f  hialbi  -i-  ant  + 
tl)aira  -f- ,  lemningar  efter  eri  l)or/,  hvar- 
om  se  under  Rinkesta,  hvars  åldriga, 
starka  stenbyggnad  af  sägnen  fiiregifves 
varit  ett  kloster,  derom  äfveii  namnen 
Munkstngaii  och  Munkgärdet  m.  fl.  torde 

vittna.  —  Större  gåi-dar  äro:  Rinkesta, 
—  Sjiånga,  —  Tummelsta,  frälse-säterier, 
Östra  Hedemora,  —  alla  med  särskilda 
artiklar;  —  Skogshall  eller  Trumpan{s,t 
Skogahall),  med  ̂ g  undeid..  30,700  rdr, 

egare  brukspatron  von  Celsing:  —  Ek- 
lången,    1    mtl    frälse;   —   Kroberga   1 '/o 
mtl,    kaptens-,    —    Hymossan 

mtl, 

och  Siggsätter  'j,  mantal,  skogvaktare- 
boställen, -  -  Wantorp  '/g  mtl,  militiae-, 

—  Åttinge  V  ̂  mtl,  kommiiiistei^-boställe 
(sedan  1690).  —  Under  Akeis  stycke- 

bruk lyda  ̂ /g  mtl.  —  Byar:  Axnäs  10 
lotter.  Hamra  4  lotter,  Hagby  5  lot- 

tei-,  Clvarntorp  med  skola.  —  Adi-ess: 
Eskilstuna. 

Årja,  Aerem  (1380),  f.  d.  socken, 
belägen  uti  Åkers  härad  och  Nyköpings 
län,  men  lyder  under  Selebo  häradsrätt, 

innefattar  11 '/jg  nitl,  deraf  7yj(5  skatte, 
'/o  krono,  3 ',4  frälse,  bebodda  af  345 
inbyggare  och  taxerade  till  200,400  i-di-. 
Socknen,  ehuru  utan  kyika  sedan  1600- 
talet,  blef  föi'st  1845  sammanslagen  med 
Åkers  socken.  Enligt  traditionen  skola 

Åkers  och  Ai-ja  kyrkor  blifvit  uppföljda 
af  tvänne  anförvandter,  som  voi-o  så 
hatfulla  mot  hvai'andra,  att  de  ej  ens 
ville  mötas  i  Guds  hus;  efter  Åi-ja  kyrka 
finnas  numei-a  blott  obetydliga  ruiner 
qvar.  Nära  derinvid  har  fiin!)its  eu  märk- 

värdig runsten,  som  en  bonde  i  seduai-e 
tiden  lagt  i  sin  spis.  Inskriften  dera 
lyder:  Amvit  reste  dessa  stenar  åt  alla 
sina  söner  och  ät  Unulf,  Ake  och  Rin- 

ger, sina  bröder,  som  voro  värdhållare 
uti  Teribina,  G(K)almarne  och  Sodomo, 

hvilka  foro  från  Skåne;  Eski  eller  Ei-ki 
ristade  runorna.  Liljegrens  tolkning  skil- 

jer   sig    något    från    Peringskölds,    men 
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ristningen  antyder,  att  har  bodt  namu- 
kuuniga  härförare,  som  krigat  i  Öster- 

länderna. Med  Galmarne  har  man  velat 

förstå  Therapne  pa  Kreta,  med  Teribina 
Tyrus  i  Syrien,  Sodom  är  beläget  vid 
Svarta  halvet.  —  Gärdar:  Lida  säteri,  med 

underlydande  iSkäfve  l^/.,  åkåttt,  B rolöth 
"'/g  frälse,  Siggekärr  V  g  frälse,  Skrehäll 
',.,  frälse,  Stuguhagen  V^  rå  och  lör;  — 
Arja  ',o  mtl,  häradsskrifvare-boställe;  — 
Biholm  1^  2  skatte,  och  Arja  1  skatte, 
lyda  under  Stora  Sundby;  —  Järsta  by, 
6  åboer.  —  Skogqvarn  ̂ ^  skatte,  Krok- 

bråten '  ,jj  skatte,  enstaka  hemman.  — 
Adress:  Mariefred. 

Arna,  egendom  uti  Uppsala  län,  ';., 
mil  från  Uppsala,  vid  allmän  landsväg, 

består  af  Arna  ̂ /^  skatte,  med  derunder 
lydande  och  med  egorna  sammanhän- 

gande Mälby  l\'.j  rusthåll,  Björkby  ̂ !\ 
skatte  och  '/o  frälse.  Kungsgården  '/^ 
skatte,  med  400  tid  inrösningsjord,  inom 

Gamla  Uppsala  socken  af  Waksala  hä- 

rad, samt  Mängelbo  '  ̂   fiälse,  med  609 
tid  skog,  inom  Skuttunge  socken  af  Bä- 
linge  härad.  Arna  gård  är  väl  bebyggd 
med  manhns,  innehållande  8  rum  m.  m., 

har  köks-  och  fruktträdgårdar.  Den  har 
på  sednare  tiden  tillhört  fil.  dokt.  J.  J. 
Svartengreu,  här  afliden  år  1866;  bland 
af  honom  utgifna  arbeten  må  nämnas 
den  år  1848  utkomna  »Medeltidens  hi- 
storia». 

Arsta,  Avesta  (i  raantalslängdeu), 
gård  i  Euutuna  socken,  Rönö  härad  och 
Nyköpings  län,  består  af  l^o  mtl  skatte 

(laieradt  till  .'iO.oDO  rilr),  med  i  sambruk 
liggande  3' ^  skatte,  ̂ ,4  rusthåll,  1  frälse, 
och  bortarrenderade  1  frälse-säteri,  ̂ /^ 
skatte,  ',2  'rälse  (se  under  Ruutuna), 
alltsammans  lydande  under  Christineholm 
i  Allhelgona  socken,  livilket  eges  af  en- 
kegrefvinnan  Wachtmeister.  På  Arsta 
egor  står  runstenen  M  879  i  Liljegrens 
runurkunder,  der  inskriften  återgifves  så- 

lunda: utl)un  +  Ut  -f  rasa  -1-.  staiu: 
at:  Itutl)  .  .  .  boanta:  hotljan:  håra 
auk:  Btaiubro  ti)  .  . .  at:  boaiiti  sin. 

Ärtemark,  Aretamarkh  (1334)  eller 

Artamark  (1531),  annex-socken,  är  re- 
dan beskrifven  under  Ertemark.  Sedan 

tryckningen  af  näranda  artikel  har  folk- 
mängden uppgått  till  2,825  på  590 

hushåll.  Tälgstensarbeten  utgöra  en  bi- 
förtjenst.     1    trakten    af    Bengtfora    har 

man  funnit  Protogyngneiss,  afsöndrad  i 
1  å  2  fots  tjocka  plattor;  den  har  med 
fördel  blifvit  använd  till  byggnadssten. 

—  Arealen  är  1,2S2  qvadratmil  land  ocb 
0,24.')  d:o  vatten  (efter  Hahr);  hemman- 

talet 26^8,  hvaraf  23^/jg  skatte,  1  krouo, 
23/ig  frälse,  tax.  1865  till  776,800  rdr, 
deraf  24,400  rdr  för  verk  och  lägenhe- 

ter, bland  hvilka  må  nämnas  handels- 
bodar i  Arebol,  Hxifvudgänge,  Bön  och 

Onnansby,  9  qvarnar,  2  sågar,  2  färge- 
rier och  2  garfverier  uti  Tegane,  Södra 

Siden,  Näsbo,  Gäldsbyn,  Gottersbyn,  Ofra 
Fyllingen  och  Stora  Flaten.  Vid  Norra 
Grean  har  varit  marknad  från  1741 

t.  o.  m.  1801.  Näsbo  kopparhytta,  an- 
lagd 1720,  hade  endast  kort  varaktighet. 

Stommen,  1  mtl  krono,  deraf  V3  kalladt 

Carlsgåfva,  är  pastors-adjunkts-boställe  se- 
dan 1813.  På  Grenaholmen  i  s,yö\\  Lelån- 

gen  finnas  åtskilliga  minnesmärken,  hvar- 
ibland  öfverst  på  höjden  ett  större  rör, 
deruti  en  kittel  med  guld  och  silfver 

skall  finnas  efter  sägnen,  som  ock  till- 
lägger, att  hvarje  försök  att  uppkasta 

röret,  har  måst  uppgifvas  af  mellankom- 
mande  oväder.  Koret  har  dock  på  1840- 
talet  blifvit  hemsökt  af  skattsökare,  hvar- 
vid  en  hällkista  af  på  flatsidorna  lagda 
hällar  blottats;  den  skall  innehållit  flinta 
och  koppar.  A  nä?et,  der  kyrkan  står, 
finnes  en  mängd  treuddar  och  kretsar. 

As,  ett  frälse-säteri  uti  Julita  socken, 
Qppunda  härad  och  Nyköpings  län,  2 V, 
mil  norr  om  Kathrineholms  jernvägs- 

station,  4*78  mil  från  Eskilstuna,  består 
af  3  mtl,  och  det  underlydande  godset 

af  11^2  mt'^  samt  44  torp.  —  As  gård, 
belägen  V4  mil  från  Julita  kyrka,  vid 
foten  af  det  fordom  sagoberyktade,  men 

nu  för  sina  vackra  utsigter  anmärknings- 
värda Wiksberget,  har  en  hufvudbyggnad, 

hvars  nedra  del  är  af  gråsten,  jemte 
2:ne  fristående  flyglar,  omslutande  på  3 
sidor  en  rektangulär  gård,  enligt  det 

gamla  vanliga  byggnadssättet.  Nedra  vå- 
ningen är  snarlik  en  gammal  kloster- 

byggnad, med  låga  hvalf  och  korridorer; 
den  öfra  deremot,  der  man  finner  väg- 

gar af  skulpterad  ek  och  v.ickra  inlägg- 
ningsarbeten, är  högre  och  lättare.  Träd- 

gården innehåller  fruktträd  af  goda,  egen- 
domligare sorter,  och  parken  anslår  den 

besökande  så  mycket  mer,  som  man  icke 

väntade  ett  sådant  stycke  natur-romantik 
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midt  uppe  bland  sädesfälten.  På  gården 
förvaras  en  ganska  rikhaltig  tafvelsam- 
ling  jemte  andra  värdefulla  konstarbeten, 
deribland  må  nämnas  en  snusdosa,  för- 

färdigad af  en  elgklöf,  ett  prof  på  må- 
laren Hörbergs  fallenliotäfven  förskulptur. 

—  ii.s  var  ännu  i  medlet  af  IGOO-talet 
en  bondgård,  med  ringa  odling,  troligen 
lydande  under  Julita;  den  köptes  väl  1645 

till  frälse,  jemte  andra  under  Julita  ly- 
dande hemman,  af  den  rike  tysken,  ge- 

neralen och  riksrådet  Paul  Kewenhiiller, 
men  beboddes  ännu  16G3  af  bönder. 

Med  Kewenhiillers  dotter,  Anna  llegina, 
öfvergick  As  till  baron  Mathias  Palbitzki, 

som  en  tid  var  drottning  Kristinas  mi- 
nisterpresident i  Rom,  —  den  förste  med 

det  namnet,  som  besutit  jord  i  Sverige. 
Gården,  varande  då  med  Julita  och  Öster- 

åkers socknar  tillsammans  i  en  besitt- 

ning, öfvergick  på  1680-talet  raed  Pal- 
bitzkis  dotter  Kristina  Beatrix  till  gen.- 
löjtnant  Nils  Alex.  v.  Un[;ern-Sternberg, 
och  har  alltsedan  förblifvit  inom  slägten, 

åtminstone  på  qvinnolinien.  Sonen,  fält- 
marskalk Mathias  Alexander,  bebyggde 

As  i  medlet  af  1700-talet  och  gjorde 
det  dermed  till  ett  verkligt  herresäte; 

han  dog  der  1763  eller  1767.  Om  ho- 
nom må  ock  nämnas,  att  han  i  fältslaget 

vid  Helsingborg  anförde  den  28  Febr. 

1710  med  mycken  tapperhet  ett  kom- 
pani af  grefve  Aschebergs  dragoner.  As 

gick  i  arf  från  far  till  son,  tills  löjtn. 
Mathias  Alexander,  död  1826,  slutade 
ätten  på  svärdssidan,  hvarefter  As  med 
en  hans  dotter  (en  annan  blef  gift 

med  Mathias  Palbitzki)  öfvergick  till  ge- 
neral-adjutanten Stafs  von  Post,  f  1845, 

hvarefter  enkan,  Kristina  Sophia  von 

Ungern-Sternberg,  jemte  barnen  alltsedan 
innehaft  godset. 

Sedan  1822  och  intill  1861  har,  ge- 
nom att  flera  hemman  och  torp  blifvit 

lagda  till  de,  förstnämnda  år,  under  eget 

bruk  varande  4 'A,  ratl,  samt  genom  den 
naturliga  ängens  jemte  beteshagars  uppod- 

lande, så  att  åkerarealen  ökats  från  200 

till  600  tid,  utsädet  uppgått  från  68  t:r 
till  170,  och  skörden  från  230  till  1,683 
t:r,  deraf  770  t;r  hafra;  höskörden,  år 
1851:  454  lass  om  30  l^.,  var  1861: 

1,500  lass.  Skogen  är  indelad  till  trakt- 
huggning i  3  hyggen  på  130,  120  och 

100    års    omlopp.     I  början  på  inneva- 
VII. 

rande  århundrade  underhöllos  här  12  till 

15  hästar,  16  par  dragoxar,  70  till  100 
gödoxar,  20  kor,  30  får  och  100  getter, 
nu  födas  här  28  par  dragoxar,  70  till  100 
gödoxar,  40  till  50  kor,  40  ungnöt,  200 
tår,  deribland  af  fullt  äkta  leicester-race, 
men  endast  8  hästar  och  inga  getter. 

—  As  säteri,  med  tegelbruk  och  qvarn 
för  3  par  stenar  samt  Geteboda  såg  var 
1865  taxeradt  till  82,800  rdr,  och  hela 
godset,  bestående  af  3  mtl  säteri,  SVo 

frälse  och  '/g  skatte,  under  eget  bruk, 

samt  ö'*,,  frälse  och  2V4  skatte,  bort- 
arrenderade, var  tax.  till  222,000  rdr.  — 

Vid  As  finnes  postexpedition. 

As,  by  om  4  mtl  krono  i  Romfer- 
tuna  socken,  Norrbo  härad  och  Westerås 
län,  är  donerad  af  kon.  Gustaf  TI  Adolf 

till  Uppsala  universitet. 
Äsbron  (i  1825  års  jordebok),  Ess- 

broii  (i  1777  års  jordebok),  ett  skatte- 
hemman af  74  iptJ.  'Jti  Askers  socken 

och  härad  af  Örebro  län,  lyder  under 
Bysta  fideikommiss;  utgör  med  Alltorp  (?) 
ett  skoldistrikt  med  2  småskolor,  som 
årl.   uppbära  28  rdr  utaf  en  donation. 

Åshult,  Asslmlt  (i  mantalsuppgiften), 
ett  frälse  säteri  uti  Wirserums  socken, 
Aspelands  härad  och  Kalmar  län,  vid 
pass  5^o  niil  från  Wimmerby,  af  2  mtl, 
egdes  1864  af  enkefru  Liedbergius,  ta- 

xerades till  40,000  rdr  och  brukades 
gemensamt  med  Eksebo  säteri,  hvarunder 
det  förut  äfven   lydt. 

Askhult,  ett  frälse-säteri  uti  Solberga 
socken,  Södra  Wedbo  härad  och  Jönkö- 

pings län,  vid  pass  1  mil  sydvest  från 
Ekesjö,  består  af  2  mtl,  och  de  under- 

lydande af  '^/^  mtl;  är  redan  beskrifvel 
under  art.  Eskhult.  Godset  taxerades 

1865  till  45,000  rdr. 

Askja,  by  i  Ullångers  socken  af 
Norra  Ångermanland  och  Vester-Norr- 
lands  län,  vid  pass  5V2  mil  norr  om 

Hernösand;  2  ratl  3^/0  sel.,  7  hemmans- 
brukare, 19  hushåll;  med  grofbladig  såg, 

2  hästraanglar,  skeppsvarf,  marknadsplats 
och  förträfflig  gästgifvaregärd,  hvarifrån 
skjutsas  till  Dochsta  1  mil,  till  Herrskog 

1^4  mil. 
Askog,  Eskogen  (i  1777  års  jorde- 

bok), ett  hälft  mtl  frälse  och  rektors- 
boställe uti  Almby  socken  af  Örebro  län, 

V2  röil  från  Örebro  stad;  är  köpt  1621 
från    kronan    till   skatte  af  doktor  Rud- 

81 
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beckius,  och    skänkt    till    Örebro  skola; 
war   1865  taxt-radt  till    15,000  rdr. 

Äskas,  Stora,  en  säteri- ladugård  uti 

Sandsjö  socken,  Westra  härad  och  Jön- 
köpings län,  2\o  lail  frän  Ekesjö,  af  1 

ratl,  samt  ett  militine-hemman  af  ̂ .^ 
mantal. 

Äspås,  Espås,  egendom  i  Håkan- 
torps socken  af  Skaraborgs  län,  se  un- 

der socknens  artikel. 

Ässingen,  Etisingen,  Stora  och  Lilla, 

(Hässingen),  öar  i  sydost  mot  Kungsholms- 
landet,  vid  pass  •'/^  mil  från  hufvudstaden, 
höra  till  Bromma  socken  af  Stockholms 

län;  L:a  Essingen,  med  skeppsvarf,  tax. 
1865  till  60,000  rdr.  Ässingens  hamn, 
1  mil  från  Stockholm,  omnämnes  i  Hand- 

lingar rörande  Skandinaviens  historia, 
I2:te  del.,  sid.  229,  såsom  stället,  der 
hertig  Carl  landsteg  år   1578. 

Ästorp,  ett  frälse-säteri  uti  Klefva 
socken,  Wilske  härad  och  Skaraborgs 

län,  vid  pass  l^/\  mil  från  Lidköping, 
består  af  1  mtl,  sammanbygdt  med  Mull- 
åsen  ',8  frälse.  Sedan  1794  intill  1815 
har  egendomen  både  till  byggnader  och 

gärdesgårdar  blifvit  i  alla  afseenden  för- 
bättrad; så  hade  åkern,  förut  i  ensäde, 

blifvit  fördelad  i  fjerdingsträden,  och  be- 
stod sistnämnda  år  af  16'/.,  tid;  ängen, 

förut  gifvande  100,  gaf  då  130  stackar; 
en  stenmur  af  960  famnar  hade  blifvit  lagd 
af  sten  ur  åkern,  ung  löfskog  planterad, 

tvänne  integtor  om  18  tid  på  krono- 
allmänning  infredade  med  stenmur  och 

jordvall,  nya  vågar  uppdikade,  flera  sten- 
broar lagda  öfver  dikena  samt  trädgård 

anlagd  med  flera  fruktträd,  allt  af  då- 
varande egaren,  inspektor  A.  Bergman; 

år  1865  egdes  godset  af  fanjunkare  Neu- 
raans  enka.  Uppgiften  i  Tunelds  geo- 

grafi, att  riksrådet  Erik  Fleming  till 

Lais  tillbytt  sig  denna  gård  mot  Rik- 
sten i  Stockholms  län  af  Peder  Peders- 

son  Gyllenax,  är  ett  misstag,  och  tro- 
ligen har  Åstorp  blifvit  föivexladt  med 

Rosstorp  i  Gökhems  socken,  hvilket  Pe- 
der Pedersson  år  1662  tillbytte  sig  af 

presidenten,  friherre  Erik  Fleming  mot 
sitt  fädernegods  Riksten   (se  den   art.) 

Åtran,  ett  af  Götalands  större  vat- 
tendrag, upprinner  uti  Elfsborgs  läns 

högsta  trakter,  frän  de  1,020  fot  högt 

belägna  Äramosse-  och  Gulleredssjöarne 
i   Redvägs  härad,  ̂ 2  ̂^^  söder  om  Hössna 

.Itran. 

kyrka,  endast  V4  niil  från  Tidans  källor, 
genoraflyter  länet  till  en  längd  af  nära 
15  mil,  upptagande  med  sina  många 
tillflöden  största  delen  af  Redvägs  och 

hela  Kinds  härad.  Atran  går  först  ge- 
nom Hössne  och  Knatte  socknar,  passe- 

rande en  för  hennes  lopp  genom  till 
största  delen  odlade  mader  gräfd  kanal, 
sedan  inom  Böne  och  Fijflered  genom 

Winsa7'pssjön  och  Lönnern,  i  nordlig 
rigtning,  med  nära  4  mils  lugnt  lopp, 
endast  afbruten  af  mindre  fall,  ända  till 
en  mil  söder  om  Falköping,  der  hon 
gör  en  tvär  vändning  åt  söder,  bildande 
af  Asarps  socken  ett  spetsigt  näs,  som 
å  båda  sidor  utgör  gräns  mellan  denna 

och  Smula  af  Elfsborgs  län  och  Wis- 

torps,  Asaka  samt  Wårkumla  af  Skara- 
borgs län,  inom  hvilka  socknar  än  un- 

der åren  1858—1861  blifvit  sänkt,  så 
att  omkring  2,000  tid  vattendränkta 
mader  och  mossar  der  blifvit  odlings- 

bara. An  genomgår  sedan,  20  till  30 
fot  bred  och  2  till  6  fot  djup,  en  jemn, 
bred  och  något  sluttande  dal,  på  hvars 
östra  sida  branta  höjdväggar  stupa,  ge- 

nom Kölaby,  Humla,  Blidsberg,  Dalum, 
Timmelhed  och  Wists  socknar  till  Ulrice- 

hamn, der  hon  infaller  i  den  betydliga 
sjön  Asunden,  som  sträcker  sig  genom 
socknarna  Brunn,  Tverred,  Alarbeck, 

Finnekumla  och  Torpa,  derifrån  ån  går 
in  i  Hillared  genom  Sexdräga,  Ullasjö 

och  Svenljunga  socknar  utför  flera  fall, 
till  dess  hon,  i  grannskapet  af  Orsås 

kyrka,  upptager  Lillan,  som  sjelf  upp- 
tager trenne  förgreningar,  hvaraf  tvänne 

nordliga,  den  ena  från  Sämbsjön  strax 
invid  Asunden,  den  andra  långt  upp 

från  Strängsered,  helt  nära  Smålands- 
gränsen samt  nära  Tidans  och  Atrans 

egna  källor,  och  en  ostlig.  Musan,  äf- 
ven  från  Småland-gränsen.  Efter  Lillans 
inlopp  betydligt  bredare  och  djupare 
samt  med  saktare  lopp,  mottager  Atran 

vid  Frölunda  kyrka  en  ny  Lilla  söder- 
ifrån, som  dels  upptager  vattnet  från  de 

i  hörnet  mellan  de  trenne  länen  belägna 

sjöarne  Kalfven  samt  Östra  och  Vestra 
Fegen,  dels  har  en  nordlig  förgrening, 

som  uppsamlar  vatten  från  samma  vid- 
sträckta kärrmarker,  hvarifrån  Musan  upp- 
rinner. Här  i  närheten  synas  lemningar 

efter  den  i  Nordens  gamla  historia  på 

1300-talet  bekanta  gränsfästningen  Kin- 



Ittarp. 

naholrn  eller  Kinnahus.  Efter  sin  för- 
ening med  Jjillån  bildar  Atran,  på  1  Vj 

mil,  en  trånjf  dal,  och  inj^ar  i  Halland, 

der  hon  frän  jildre  tider  utf^jort  gräiis- 
skilnad  mellan  Norra  och  Södra  Hal- 

land; genomskär  länet  och  socknarna 

Guhuarp,  Gällared,  Okome,  Askome,  Wes- 
sige,  Alfshög,  Winberg,  Arstad  och  iSkrea, 
under  namnet  Falkenbergsån,  till  en  längd 
af  5  mil,  och  har,  under  sitt  merändels 

strida  lopp,  flera  betydliga  vattenfall, 

bland  h vilka  Belleforss  är  16,  och  Un- 
geredsfallet  mellan  30  h  40  fot  högt, 

samt  utfaller  slutligen  vid  staden  P'al- 
kenberg  i  Kattegat.  En  kanaliscring  af 

ån  är  ifrågasatt,  äfvensom  ett  kostnads- 
förslag pä  1,200,000  rdr  blifvit  upp- 

gjordt  öfver  att  göra  detta  vattendrag 
segelbart,  hvarigenora  farled  blefve  öppnad 
ända  från  Ulricehamn  till  Westerhafvet. 

—  I  Ätradalen  finnes  en  rullstensås,  Ul- 
ricehamnsåsen;  vid  professor  Erdmanns 

geologiska  undersökningar,  har  sanden 
här  visat  sig  på  sina  ställen  uppnå  en 

mäktighet  af  40 — 50  fot,  mosanden  vara 
mer  eller  mindre  kalkhaltig;  af  s.  k. 
svämmsand,  en  sandbildning  af  mycket 

yngre  datum,  hafva  stora  massor  fun- 
nits utbredda,  livilande  dels  på  gyttja, 

dels  på  hvarfvig  lera  och  raergel  eller 

raosand.  Vid  hvarje  större  vår-  eller 
liöstflöde  öfversvämmas  och  tillökas  dessa 

aflagringar,  hvarföre  denna  slags  mark 

ej  kan  odlas,  men  bildar  i  stället  gan- 
ska goda  ängslägeuheter.  I  Atraån  fin- 
nas kräftor  (astacus  fluviatilis)  i   mängd. 
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Ättarp,  Ettarp  (i  jordeboken),  Lilla 
och  Stora,  tvä  frälse-säterier  uti  Enslöfs 
socken,  Tönnersjö  härad  och  Halmstads 
län,  vid  pass  1  mil  nordost  från  staden 
Halmstad.  Lilla  Åttarp  består  af  1  mtl 
med  qvarn  för  3  par  stenar,  och  de 
underlydande  af  IV4  mil  frälse.  Stora 
Attarp  består  af  2  n)tl  med  bränneri, 

och  de  underlydande  af  2*/,  frälse.  — 
Attarp  (först  i  sednare  tiden  skiftadt  i 
2  gärdar),  som  i  äldre  handlingar  kallas 

Ettorp  och  Ettarp,  har  historisk  märk- 
värdighet af  den  kongress  här  hölls  år 

1257  mellan  svenska  riksföreståndaren 

Birger  Jarl  och  danska  konungen  Kri- 
stoffer, för  att  bilägga  misshälligheten 

mellan  nämnda  konung  och  ärkebiskop 
Jacob  Erlandsson,  men  som  aflopp  utan 

framgång,  så  alt  oenigheten  utbröt  i  öp- 
pen fejd.  Attarp,  3  mtl,  erhöll  säteri- 

frihet 1754,  då  det  egdes  af  direktör 
Haberman;  tillhörde  1818,  med  under- 

lagda och  ufhysta  1'/.,  frälse  Ettarp, 
samt  underlydande  ö'/^  mtl,  kommerse- 

rådet H.  Busk;  år  1865  egdes  Lilla 

Ättarps  gods,  tax.  till  31,600  rdr,  af 
målare  Simonsson  i  Halmstad,  och  Stora 

Ättarps  gods,  tax.  till  63,000  rdr,  af 

inspektor  A.  F.  Hultman.  Säteriet,  for- 
dora omslutet  af  en  gräfd  kanal,  hade 

1818  en  vacker  manltyggnad  af  sten  och 

2  flygelbyggnader  af  trä,  hvartill  hörde 
2  stora  tiädgårdsanläggningar;  jordmå- 

nen är  lerblandad  mylla;  ansenlig  bok- 
och  ekskog  växer  å  egorna;  förmånligt 
fiske  finnes  uti  flera  insjöar. 

O. 

Öbbestorp,  två  sk.-gårdar  uti  Ljungby 
socken  af  Södra  Möre  härad  och  Kal- 

mar län,  vid  pass  l*'^  mil  från  Kalmar; 
den  ena  å  V,,  mtl,  med  ullspinneri,  klä- 

desfabrik, färgeri  och  vadmalstamp  samt 
mjölqvarn,  taxerades  1865  till  10,000 
rdr;  den  andra  å  iVg  mtl,  taxerades  till 
36,000  rdr. 

Öby,  fyra  mtl  rusthåll  uti  Fellings- 
bro  socken  och  härad  af  Örebro  län, 

3*/^  mil  från  Örebro,  iVj  från  Arboga, 

som  1818  uppgafs  ega  40  tunnors  ut- 
säde, ymnigt  höbol,  ej  fullt  tillräcklig 

skog,  taxerades  år  1865  till  95,000  rdr 

rmt.  Gården  synes  på  1720-talet  ha 
tillhört  ryttmästaren  Daniel  Svedenstjerna, 
hvars  enka  Caecilia  Svedheim  dog  1794 

på  Oby;  sednaste  egare  ha  varit  kapten 
A.  F.  Hård  år  1860,  och  professor  P.  H. 
Malnisten  i  Stockholm   år   1865. 

Öckerö,     Öykröya    (på    1400-talet), 
annex-socken  till  Thorslauda  pastorat,  ut- 
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göres  af  den  större  ögrupp,  som  upp- 
fvller  hafstrakten  vester  om  Hisingen,  2 
mil  vester  från  Göteborg,  och  räknas 
till  Westra  Hisings  härad  af  Göteborgs 
och  Bohus  län.  Tillsammans  ega  dessa 

öar  en  areal  af  0,2-iit  qvadratmil  land 
eller  4,837  tid  =  27,088  qvadratref, 

fördelad  mellan  nära  12^  ̂   mtl,  deraf 
llj^ll  skatte,  .'t']',  krono,  klufna  i  oänd- 

ligt små  lotter.  De  största  öarne  äro: 
Rörö,  nordligast.  Björkö,  den  största, 
Hönö,  Foto  V4  ratl  (alla  under  särskilda 
artiklar),  samt  Öckerö  af  2  ratl,  skiljd 
från  Björkö  genom  Kal/sund  (se  detta 
ord),  den  historiskt  märkvärdiga  Dana- 

holmen; Hyppelen,  Kalfön  med  lotsverk, 
bostäder  för  tuUbetjening  ra.  ra.  Källo, 

Burö,  Stiifs-  och  Hällsö  äro  mindre, 
Tommetaska,  Skäret  och  Knipplan,  sraå 
af  fiskare  bebodda  holmar;  UrJiolmarne, 
Ekholmarne,  Halleskär  och  Inholmarne 
ra.  fl.  mindre  skär,  som  sträcka  sig  ned 

mot  Winga-ön.  Inbyggarnes  antal,  1840 
1,400,  uppgick  1864  till  1,770,  och  1865 

till  1,815,  iivilka  nära  sig  af  något  jord- 
bruk, men  hufvudsakligen  af  fiske,  omfat- 

tande raakrillfångst,  vaddrägt  efter  sill, 
småfiske  samt  råckfiske,  hvilket  seduare  är 
rikt  gifvande;  äfven  fångas  hummer.  Till 

raehn  för  skärgårdens  fiskare  bedrifves  fisk- 
köp på  Skagen,hvarifrån  fisklaster  komma, 

ofta  med  halfrutten  fisk,  som  utmånglas 

lättare  till  ortens  allmoge  än  den  fisk- 
rarne  kunna  förskaffa  och  hvilka  sålunda 

måste  förblifva  i  fattigdom.  Jordmånen 

på  öarne  vexlar  mellan  sand  och  sand- 
blandad  lera.  Under  året  1861  ha  på 

Hushållnings-Sällskapets  bekostnad  inom 
socknen  blifvit  utplanterade  224  U  Ib 

ort  skogsfrö,  äfven  har  pastoratet  af  en- 
skild person  erhållit  30  stycken  poplar  af 

diverse  slag  och  5  ä  10  års  ålder  såsom 

uppmuntran  till  vidare  företag  i  träd- 
gårdsodling. All  fast  egendom  taxera- 

des 1865  till  495,520  rdr,  deraf  65,420 

rdr  för  verk.  —  Ogruppen  kallas  med 
ett  gemensamt  namn  Ockerö-öarne,  på 

gamla  norräna  språket  Eikeyar- tWer  Eiko- 
öyjar,  hvartill  man  såsom  anledning  an- 

tagit, att  de  i  urminnes  tider  varit  be- 
vuxna med  ek,  af  hvilket  trädslag  ännu 

finnes  en  lund  på  Grötan  (af  griot  =  grå- 
sten, hvarmed  denna  ö  är  uppfylld). 

Oarne,  som  först  under  norska  konungen 
Hakon  Hakonsson    blefvo    uppröjda  och 

Ödarp. 

bebyggda,  utgjorde  i  forntiden  ett  till- 
håll för  vikingar,  som  här  lurade  på 

»krämareskutor».  De  funno  här  i  det 

s.  k.  Kal/sund  en  ypperlig  hamn,  vid 
inträffande  stormväder.  Som  den  tillika 

var  Norges  sydligaste  hamn,  så  var  den 
före  Marstrands  anläggning  i  krigstider 
en  vanlig  samlingsplats  för  norska  flottan. 
Af  sagan  lokaliseras  hit  ock  en  mängd 

strider,  såsom  Orvar  Odd's  och  Hjalmars 
med  sjökonungarue  Hlödver  och  llarck, 
Halfdan  den  Hroesson,  hemske  Ogmund, 

Gythiofs  bane,  en  Sigmund  med  en  lland- 
ner,  Thorolf  och  Thorslen  med  den  väl- 

dige Liotr  den  bleke  ra.  fl.  (se  Historiska 
rainneu  af  Brusevitz,  14  haft.  210  sid.) 
Märkligaste  historiska  minnet  är  dock 
junker  Magnus  Lagabeters  utnämnande 
till  konung,  efter  hans  fader  kon.  Hakon, 

vid  allmänt  ting  på  Ockerön.  —  Forn- 
minnen: På  Foton,  den  sydligaste  af 

öarne,  finnas  leraningar  efter  2:ne  vårdar 
eller  så  kallade  valar.  Den  ena  be- 

står af  en  stenpelare  af  till  en  mans- 
höjd uppresta  stenar.  Den  andra  är  en 

likaledes  af  stenar  uppstaplad  krets,  uti 
hvilken  en  utpost  kan  sitta  med  blicken 
rakt  ut  åt  Elfmynningen.  En  griftkulle 

"^k  Buröyi,\  hvilket  höldingens  öfver  Me- 
delpad, Fåle  Bures,  ben  af  några  fornfor- 

skare  antagas  vara  jordade;  fyrkantiga  sten- 
sättningar  eller  tomtningar  på  Stuföu; 
en  i  berget  på  Kalfön  uthuggen  korapass, 
som  säges  vara  der  anbragt  af  den  ryktbare 
sjölijelten  Sven  Gatenhjelm  från  Onsala. 
Kyrkan,  uppförd  på  Ockeröu,  är  af  sten, 
men  liten,  försågs  år  1781  med  vapenhus 
och  förlängdes.  Den  gamla  var  af  trä, 

uppbyggd  af  konung  Hakon  Hakonsson, 
således  omkring  1250-talet.  Tvänne  hel- 
gonabeläten,  madonnan  och  S:t  Olof, 
hafva  blifvit  intill  vår  tid  här  förvarade. 

Ännu  inpå  1840-talet  fanns  ingen  skola; 
nu  har  socknen  en  ambulatorisk,  der 

undervisningen  bestrides  af  en  examine- 
rad lärare;  dessutom  undervisar  privat 

lärare  i  hemmen.  Ofriga  hemmans  namn 

äro:  Iledan  '/.,  ratl,  Hällsö  ̂ /^,Byd  V2» 

Fogdö  V4,  Hufvud  ̂ 1^.  —  Adr.:  Göte- 

borg._ 

Odarp,  en  säteri-ladugård  uti  Aske- 
ryds  socken,  Norra  Wedbo  härad  och 
Jönköpings  län,  vid  pass  2V4  mil  frän 
Ekesjö,  består  af  1  mtl  och  lyder  under 

det  till  Bordsjö    fideikommiss   förut   hö- 
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rande  Edhult,  1  ratl  frälsc-säteri,  med 
qvarn  för  2  par  stenar  och  eiibladig 
såg;  egare  major  E.  von  Krusenstjerna; 
taxeringsvärdet  å  Odarp  upptages  i  1865 
ärs  bevillning  till   25,000  rdr. 

Ödeborg,  Ödborg  (1581),  annex-soc- 
ken till  Fcrgelanda  pastorat,  är  beliigen 

uti  Walbo  härad  af  Elfsborgs  län,  3Vo 
mil  n.  v.  från  Wenersborg,  3  mil  n.  n.  o. 
från  Uddevalla,  innefattar  15%  mantal, 

deraf  QVg  sk.,  b^!^  kr.,  3%  fr.,  på  en 
areal  af  O.coy  qvadratmil  (efter  Lignell) 
=  14,094  tid,  deri  inbegripne  delar  af 
Östersjön,  Långholmen  och  Bovattnet 

jemte  14  kärii,  tillsammans  0,o.'.i  qvadr.- 
mil  vatten  (Forsell  uppgaf  11,363  tid, 
deraf  1,900  vatten).  Socknen,  med  en 
medelhöjd  af  280  fot  öfver  hafvet,  är 
en  fjellbygd,  dock  utan  att  bergen  hafva 
någon  bestämd  sträckning;  en  bördig 
dalgäng  sträcker  sig  härigenom  upp  mot 
Odskölds  moar.  Af  vattendrag  finnas 
Walbo-  och  Rådane  åar.  Svart  lera  med 
inneliggande  skal  af  musslor  och  snäckor 
träffas  på  flera  ställen,  tälgsten  vid  Tegen, 
Rådane  m.  fl.;  nära  Hofkärnet  å  Dags- 

holms skog  ligger  på  alnsdjup  blålera 

Saicicuva  rugosa.  iSedra  delen  af  sock- 
nen, trakten  kring  den  herrliga  Ellne- 

sjön,  kallad  Råbygden,  är  en  skogstrakt, 
men  kronoskogen  på  Tjurfjellet  är  nu  en 
sköflad  ödemark.  Till  ersättning  för  sko- 

gen, som  för  50  ä  60  år  sedan  här  var  rå- 
dande, finnes  väl  bränntorf,  men  högmod 

och  fördora  har  förhindrat  dess  allmän- 
nare tillgodogörande.  Vid  nämnda  tid 

var  åkerbruket  nära  nog  föraktadt,  nu  der- 
eraot  idkas  både  boskapsskötsel  och  åker- 

bruk, så  att  en  jeran  välmåga  deraf  upp- 
kommit. Ännu  1779  sköts  elg  pä  Rå- 

lundens  skog,  men  i  sednare  tider  har  här 

väl  knappast  en  blifvit  sedd.  —  Folk- 
mängden, år  1830:  950,  uppgick  1865 

till  öfver  1,000  (enligt  pastors  uppgift 
1,420).  Sistnämnda  års  tax.-värde  upp- 

togs till  473,400  rdr  rrat.  Angående 
socknens  namn  finnas  2:ne  sägner:  den 
ena  förtäljer,  att  en  Näskonungs  dotter 
Augda  eller  Öda,  som  egde  gårdarne 
Lilla  och  Stora  Ödeborg,  byggt  kyrkan, 
hvilken  fått  namn  efter  henne,  den  an- 

dni uppgifver  såsom  mera  trovärdigt,  att 
här  verkligen  varit  en  borg,  då  pastoratet 
utgjorde  gränsort  mot  Norge,  men  att  den 
blifvit  ödelagd,  och  skall  kyrkans  namn 
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härleda  sig  deraf.  Afståndet  mellan  båda 

kyrkorna  är  0,:i  mil.  Bariiundervisnin- 
geD  bestrides  uti  en  flyttande  skola,  på 
3  rotar,  och  i  2  småskolor,  af  en  exa- 

minerad och  2  oexaminerade  lärare;  år 
1865  uppfördes  här  ett  nytt  skolhus; 
skolbarnens  antal  är  360,  deraf  50  un- 

dervisas hemma.  Fornminnen:  En 

tingsbana  med  9  liggande  grofva  klump- 
stenar samt  2:ne  vackra  hällar  märkes 

företriidesvis  å  hemmanet  Ho''vt;sten3  cgor, 
der  äfven  finnas  21  ättehögar;  32  andra 

finnas  vid  Brötegården,  Hagen  och  an- 
norstädes, samt  på  det  jernhaltiga  Borrås- 

berget några  riiigmurar,  hvarom  sägnen  för- 
täljer, att  en  konung  här  fordomdags 

höll  till  med  sitt  folk,  och  en  annan  å 

en  borg  på  ett  berg  vid  sjön  Stigvattnet. 
De  förde  krig  mot  hvarandra.  Först 
angreps  kungen  på  Borråseberget,  der 
blod  ännu  synes  öfverallt  under  mossan, 
och  hvarest  de  fallna  kastades  i  en 

håla.  Derefter  förföljde  Borråsekonungen 
den  andre  till  Stigvattnet,  der  de  flyende 

i  förskräckelsen  nedkastade  sina  dyrbar- 
heter och  der  kronan  föll  af  de  beseg- 
rades konung,  samt  ner  i  sjön.  Han 

stupade  der,  och  ett  rör  uppkastades  på 
samma  ställe,  der  det  ännu  finnes.  En 

jättegraf  ses  vid  hemmanet  Klöppe,  som 
skall  först  blifvit  odlad.  På  Thorsberg  (der 
ännu  lemningar  synas  efter  en  större 
byggnad)  säges  konungen  med  sin  gemål, 
hvilka  förut  bodde  på  redan  omnämnda 

slott,  tillbragt  sina  sista  dagar.  A  Ferg- 
landsbacken  eller  Brattefors  har  hållits 

årlig  marknad  d.  20  Juli  (S:t  Margare- 
tas dag)  intill  1640,  då  den  förflyttades 

till  Åmål.  —  Bland  gårdar  märkas:  Dags- 

gärde eller  Dagsholms  säteri  och  Råda- 
nefors  jernbruk  (se  dessa  ord).  —  Bröte- 

gården 1  mtl,  häradsliöfdinge-boställe;  — 
Ödeborg,  Stora,  '/i  skatte,  med  afhysta 
Lilla  Ödeborg  'A,  frälse;  —  Ösby  ̂ i\ 
ratl,  mönsterskrifvare-boställe,  som  kronan 
tillbytt  sig  från  Conrad  v.  Falkenberg,  har 
sedermera  blifvit  doneradt  till  apolliekare 

Smith  och  derpå  reduceradt.  —  Klöppe 

Vg  skatte  (såldes  1519  af  Johan  Mäns- 
son  Natt  och  Dag,  som  fått  det  i  arf 

af  fru  Ermegard  af  ätten  Biilow;  — 
Lilla  Kaherud  (Kasslerud)  Vo  skatte, 

(egdes  1577  af  Hans  Torstensson).  — 
Toreberg  '/•>  skatte.  —  T  kyrkligt  hän- 

seende  höra   hit  Södra   Rån   Vo   raantal, 
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Wrene  1  ratl,  «otn  skattskrifves  inom  Fer- 
gelanda  socken.  —  Adr.:  Gfiteborg. 

Ödeby,  Öija  eller  Öbo  (1430),  socken, 

allmänt  kallad  Öby,  i  Glaiislianiraars  hä- 
rad af  Orel)ro  län,  2  mil  n.  o.  från 

Örebro  —  vid  145  fots  liöjd  öfver  haf- 
vet —  gränsar  i  norr  till  sjön  Wäringen 
och  Oppboga  ström.  Största  längden  är 
30,000  och  största  bredden  l9,oU0  fot. 

Arealen  är  5,186  tid  =  29,042  qvadr.- 
ref  fast  mark  och  0,o7o  qvadr.mil  vatten 
(eller  hela  arealen  5,579  tid  =  31,242 
qvadratref),  hvaraf  nämnda  sjö,  som  djupt 
intränger  i  socknen  och  med  en  af  sina 

vikar  bildar  liksom  en  särskild  sjö,  Lill- 
sjön  kallad,  ensamt  upptager  1,559  tid, 
och  har  sitt  utlopp  genom  Oppboga 
ström,  som  utgör  gräns  mot  Fellingsbro. 
Iliansjön  intränger  vid  vestra  gränsen 

och  utrinner,  jemte  Sågebäcken, '\  Wärin- 
gen ;  en  annan  äfven  betydlig  bäck,  Dju- 
pedalsbäcken,  utfaller  i  Oppboga  ström. 
Södra  delen  af  socknen  är  en  bergig 
skogsmark  af  deu  s.  k.  Räglan,  med 
tvärbranta  stränder  mot  Wäringen,  norra 
delen,  särdeles  omkring  kyrkan,  en  slätt, 

omgifven  af  sjön  Wäringen  och  genom- 
skuren af  dess  vikar,  med  deriraellan 

skogbeväxta  holmar,  hvaraf  en  är  sock- 
nens bästa  del.  Jordmånen  består  i  all- 

mänhet af  skarp  lera,  på  en  del  ställen 

af  sand  blandad  lera  och  sandmylla.  Huf- 
vudarten  af  stenslagen  är  grå  gneis  med 
lager  af  horublende.  Ett  sandstensbrott 

finnes  på  hemmanet  Mora'  egor.  Öster 
om  utfarsvägtn  från  Kägleholm  åt  Glans- 

hammar finnes  en  af  sockenboerna  be- 

gagnad helsokälla,  men  nu  är  brunns- 
huset borttaget.  Vid  nämnda  herregård 

ha  fordom  funnits  särskilda  djurgårdar, 

som  dock  numera  ej  äro  annat  än  van- 
liga beteshagar.  Af  trädslag  förekomma 

vid  herrgårdarne  de  flesta  ädlare  arter, 
kastanier,  lind,  ek,  ask  ra.  fl.  Skogarne 

deremot  innehålla  tall,  gran  och  fsp.  — 

Åker  och  äng  utgjorde  1858  nära  "^1^^ af  socknens  areal,  men  åkern  endast 

omkring  '/,„:del.  Föga  mer  kan  i  an- 
seende till  sjön  Wäriogens  stigande  och 

öfversvämning  odlas;  men  af  egaren  till 
Kägleholm  äro  försök  gjorda  att  genom 

vall-läggnitig  förhindra  öfversvämning,  och 
samtidigt  dermed  ett  större  odlingsföre- 

tag på  vattensjuk  mark  päbörjadt.  In- 
vånarnes    antal,  sona    år    1800  var  300, 

uppgick  år  1865  till  400  personer.  — 
Åkerbruk  och  boskapsskötsel  äro  hufvud- 
näringar.  Såsom  binäringar  kunna  räk- 

nas skogshushållning,  jagt,  fiske  och  bi- 
skötsel. Åkerjorden  är  i  allmänhet  väl 

skött  vid  herrgårdarne,  der  äfven  boskaps- 
skötseln drifves  med  framgång.  Hufvud- 

säden  är  råg  och  hafra,  korn  odlas  föga. 
Spannmål  och  ladugårdsprodukter  afsättas 
för  c:a  10,000  rdr,  af  alla  produkter  för 
c:a  15,OuO  rdr  rrat.  Tnulgårdsskötseln 
är  vid  herrcgårdarne  högt  uppdrifven. 

Nyligen-  sköts  i  socknen  en  stor  hafs- 
fogel,  hafstjädern  eller  storskarfven  (Pha- 
lacrocorax  Carbo  Lin.),  hvilken  också 
kallas  Cormorant  och  uppehåller  sig  vid 
vår  vestra  kust,  äfvensom  vid  Norges 

klippiga  kuster,  ofta  i  stort  antal,  men  som 
sällan  förirrar  sig  in  i  landet.  Den  be- 

fanns simmande  i  ån  vid  Ringaby  qvarn, 
är  nu  ett  vackert  exemplar  i  Karolinska 
läroverkets  naturhistoriska  museum,  der 
en  sådan  förut  fattades.  Husen  äro  i 

allmänhet  små  med  2:ne  rum,  stuga 
och  kök,  ladugårdshusen  obeqväraa  och 
föga  lämpliga  att  ät  kreaturen  bereda 
trefnad. 

Socknen  består  af  11^/3  mtl,  hvaraf 
6V2  frälse,  1^/4  krono  och  3Vio  skatte, 
taxerade  till  234,300  rdr,  hvartill  komma 
lägenheter  taxerade  till  13,100  rdr  rmt. 
Afgifterna  uppgå  till  cirka  4Vio  ̂ ^  ̂ * 
taxeringsvärdet.  Socknen  är  annex  till 

Lillkyrka  patronela  pastorat  under  Streng- 
näs  stift,  patronus  är  egaren  af  Ekebergs 
säteri.  Fast  skola  finnes  sedan  1844,  i 
hvilken  omkr.  60  barn  erhålla  undervis- 

ning af  en  examinerad  lärare,  och  vid 
Kägleholm  har  egaren  upplåtit  en  liten 
snygg  och  ändamålsenligt  inredd  lokal 
för  de  barn,  som  bo  på  samma  sida  om 
sjön  Wäringen.  Planteringsland  å  7,392 

qvadratfot  finnes.  —  Kyrkan,  2  mil  från 
Örebro  på  Ön  nära  Kägleholra,  omgifven 

af  planterade  träd,  har  ett  sällsynt  vac- 
kert läge,  omgifven  på  afstånd  af  sjön 

W'äringen;  undergick  år  1679  på  grefve 
Magnus  Gabr.  De  la  Gardie's  bekostnad 
en  större  reparation,  är  invändigt  nära 
60  fot  lång  och  25  fot  bred,  byggd 
och  hvälfd  af  sten,  taket  är  af  jernplåt 
samt  tornet  och  kyrkdörrarne  beslagne 
med  kopparplåt.  Under  choret  i  kyrkan 
finnes  en  murad  graf  tillhörig  Kägleholm. 

Allartaflan,    af    bildhuggeri    och  rik  för- 
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gyllnino:,  föreställande  Christi  födelse,  be- 
sök af  de  \  ise  männen  m.  m.,  har  ned- 

till i  bildliu»<^eri  grofve  De  la  Gardies 
och  haiis  grefvinnas  vapen  Kyrkan  är 

för  öfrigt  rik  på  silfver-,  messings-  och 
andra  antika  saker  förutom  böcker  och 

oljemålningar,  af  hvilka  sediiare  flera  af 
större  värde;  en  silfvorkanna,  skänkt  af 
Ebba  Lejonhiifvud,  enka  efter  en  Svante 
Sture,  som  dog  161(3,  slutande  Sture- 
ätten  på  svärdssidan.  Fornminnen:  En 
borg  på  en  höjd  vid  Kägleholm  på  ön, 

Hilmers  hällar  på  Käglan,  en  stensätt- 
ning  på  Riiigaby  skog,  kallad  Rinyahy 
skans,  i  närheten  ett  stenkummel  eller 
röse  med  248  fots  omkrets,  samt  en 
stenfot  efter  ett  hus,  troligen  ett  Capella 

erimitarum.  Djupedals  kapell  allmänne- 
ligen  kalladt.  —  De  enda  gårdar  af  be- 

tydenhet äro:  Kägleholms  siiteri  med  2V2 

mtl  underlydande  (laxerndt  till  17"^.(ioi)  rdi) 
och  Ringaby  (se  dessa  ord);  —  Prestorp 
V-i  mtl,  komininister-bost.,  med  vackert 
läge  på  ön,  häraf  donerades  hälften  1674 
af  dåvarande  egareu  till  Kägleholm  och  den 
andra  hälften  blef  1691  anslagen  dertill  af 

kon.  Carl  XI,  —  och  indragna  profoss-bo- 
stället  Mora  ̂ 1^  mtl. —  Sundby , Sticklinge, 
hela  frälse-hemman,  lyda  under  Käggel- 
holm.  —  Adress:  Frövi  eller  Dylta. 

Odenas,  Ödhoenes  1396,  annex-socken 
till  Alingsås  stad,  belägen  uti  Kullings 

härad  af  Elfsborgs  län,  l^/^  mil  s.  s.  o. 
från  Alingsås  stad,  vid  sjön  Ommern  på 

vestra  gränsen  emot  Herasjö  och  Skall- 
sjö socknar;  arealen,  0,315  qvadratmil  = 

7.290  tid,  deraf  dock  0,o.54  qvadratmil 
vatten,  är  fördelad  på  öVg  nitl,  hvaraf 

4'/g  skatte,  1'/,,  frälse. —  Socknen,  med 
en  medelhöjd  af  195  fot,  har  ojemn  och 
bergig  mark;  skogen  förut  ymnig,  är  nu 
i  aftagande;  rådande  jordmånen  sand 
och  sandmylla.  Här  begagnas  allmänt 
för  sädens  torkning,  innan  den  inköres 
i  ladan,  en  4  alnar  lång,  tämligen  grof 

stör,  som  uedsättes  i  åkern,  hvaipå  sä- 
desnekarne  genast  efter  aftagningen  upp- 

hängas omkring  '/.,  trafve  (20  nekar), 
med  blomman  åt  söder,  något  böjda 
nedåt  marken;  hvarigenom  i  hvad  oväder 
som  helst,  säden  icke  tager  skada,  utan 

efter  14  dagars  hängande  på  sådan  ris- 
stör, efter  några  timmars  torka  är  torr 

att  inköras.  All  fast  egendom  är  taxe- 
rad till   112,900  rdrrrat.   Folkmängden, 
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år  *i805:  336,  uppgick  1865  till  675. Allmogen  är  skicklig  i  handaslöjder,  så- 
som bomulls-  och  ylleväfnader,  tegeltill- 

verkning m.  m.;  fiske  och  skogsbruk  äro 
äfven  indrägtiga  binäringar.  —  Kyrkan, 
af  trä,  är  byggd  i  början  på  1700-talet. 
Ingen  större  gård  finnes.  Bland  byar 
och  hemman  nämnas:  Odenäs  by  på  2 
mtl  skatte,  1  frälse,  med  såg  och  qvarn, 

har  35  brukare;  —  Läkarebo  ',4  mtl 
skatte,  med  Uallsaredsö  och  '/,.,  mtl  i 
Olofsereds  by,  utgöra  ett  gods;  —  Brands- 
bo  ̂ n  mtl  skatte  med  såg,  2  åboer;  — 
Gröneslätt  ̂ i^  skatte,  5  åboer;  —  Närsbo 
V  2  skatte,   5  åboer.  —  Adr.:   Alingsås. 

Ödeshög,  Ödhishög  (1352),  ödhesyö 

(1397  I,  annex-socken  till  Aby  regala  pa- 
storat, är  bcliigen  uti  Lysings  härad  och 

Linköpings  liin,  på  östra  sidan  om  sjön 
VVettern,  3  mil  s.  v.  från  VVadstena  och 

Skenninge,  2  70  lui'  fr^n^  Grenna.  Are- 
alen, 0,935  qvadr.mil  (Hahr)  =  21.631 

tid,  eller  0,872  (Tham)  =  20,180  tid, 
deraf  O, un  qv.rail  =  255  tuiinl.  vatten 
(Forsell  uppgaf  19,972  tid,  deraf  310 
vatten),  är  fördelad  på  71^^,  mtl.  hvaraf 

57[|'j  skatte,  61  j  krono  och  7  frälse. — 
Socknen  har  en  medelhöjd  af  380  fot, 
och  räknas  bland  de  till  jordmån  och 

odling  mindre  fördelaktigt  lottade  skogs- 
socknarne;  dess  norra  del  intill  kyrkan 
är  ett  slättland,  längre  söder  ut  tilltager 
Wetterns  strand  i  höjd  och  bildar  en  ås, 
om  ej  den  högsta,  så  dock  den  tydligast 
framstående,  blott  här  och  der  afbruten 
af  smärre  bäckar;  bortom  sandåsen  inåt 
landet  oravexla  åsar  med  mera  utbredda 

skogsmarker,  kärr,  smärre  slätter  och 
långa  dalar,  gcnomflutne  af  bäckarne, 

hvaraf  de  betydligaste  äro  Stafva-  och 

Narbäcken,  alla^  uppkommande  från  Små- 
landsgränsen. Aar  äro:  Sväms,  ̂ om  upp- 

tager Wisjön  m.  fl.,  och  gör  åtskilliga 

fall;  Åby-ån,  i  lutningen  mot  sjön  Tå- 
kern.  Jordmånen  är  i  norr  sandblandad 

lermylla,  annars  mest  syrsaud,  här  och 
der  svartmylla.  Skogen  har  på  sednare 
tider  börjat  blifva  allt  mer  uthuggen. 
Ar  1830  beboddes  socknen  af  2,770  och 
1865  af  3,270  (3,325  efter  matrikeln) 

inbyggare,  som  hafva  åkerbruk  med  bo- 
skapsskötsel och  bräuvinsbränning  till 

hufvudnäring,  skogsbruk  och  fiske  till 

binäringar.  På  1600-talet  skola  här  fun- 
nits raånsra  kalkbrännerier.  All  fast  esfen- 



644 Sdothös. Hdeshds, 

dom  taxerades  1865  till  1,838,300  rdr, 
hvaraf  50,300  rdr  för  52  hus,  qvarnar 
vid  Brantefors,  Orrnäs,  Svämb,  Stafva 

och  Sunneby,  sågar  vid  Grimshult,  Orr- 
näs och  Aeryd,  bränneri  vid  Orrnäs,  får- 

geri,  spinneri  och  stamp  vid  Aby.  Vid 
Ödeshögs  kyrkoby  (5  skatte,  3  frälse, 

Vo  krono,  21  brukare)  finnas  flera  pryd- 
liga tvåvåningshus,  handelsbod  och  post- 

kontor; anlöpes  af  diligens;  der  hållas 
häradets  ting  samt  årliga  marknader  i  Juni 
och  Oktober  och  torgdag  hvarje  Tisdag. 
—  Socknens  namn  finnes  äfven  skrifvet 

Ossjö(Antiqvarisk  tidskrift  af  Hildebrand). 

Kyrkan,  af  tegel,  gammal,  men  väl  un- 
derhållen, ligger  på  en  liten  kulle  vid 

gästgifvaregården  af  samma  namn,  6  mil 

från  stiftsstaden,  0,3  från  moderkyrkan,  ut- 
göres  af  ett  gammalt  i  ösfer  af  tuktad  och 
huggen  Ombergssten  uppfördt  torn,  hvars 
öfra  afdeluingar  tjenat  till  försvarsverk, 
samt  af  ett  långhus  i  vester,  uppfördt 
år  1781.  Kyrkans  altartafla  föreställer 
Kristi  död  pä  korset;  orgelverket,  om  18 
stämmor,  är  gammalt.  En  fast  skola 
om  4  klasser,  med  planteringsland,  en 
flyttande  om  5  klasser  samt  2  småskolor 
finnas;  år  1865  undervisades  der  cirka 
458  barn  af  2  examinerade  och  1  oexa- 

minerad lärare  samt  en  lärarinna;  26 

barn  erhöllo  undervisning  i  hemmet;  skol- 
kassans saldo  var  2,452  rdr,  årliga  in- 

komsten af  donationer  34  rdr  72  öre. 

Ett  större  fattighus  af  sten  finnes;  spar- 
bank, der  68  delegare  hafva  innestående 

2,272  rdr. 
Fornminnen  utgöras  af  en  runsten, 

minst  3  alnar  20  tura  lång,  inmurad  i 
norra  sakristiväggens  utsida,  en  runsten, 
1  aln  12  tura  hög,  2  alnar  bred,  nära 
vägkanten,  söder  ora  Häggestad,  der  äfven 
flera  vackra  kullar  och  höga  bautastenar 
flnnas,  särat  stensättningarållåbyegor.  Om 
Svämbs  by,  som  jemte  andra  gårdar  gafs 
till  Wadstena  kloster  genom  kon.  Magni 
den  11:8  och  hans  gemål  Blankas  testa- 

mente, dat.  i  Lödöse  den  1  Maj  1346, 

deri  de  sade  sig  vilja  fullfölja  byggna- 
den af  kyrkan  och  choret,  finnes  en 

märklig  anteckning  i  räkenskaper  af  år 
1543:  »tein  till  minnes  uti  Svembovada 

äro  32  kronebönder,  hvilka  pläga  inge 
häradshästar  hoUa,  förty  tlie  gå  intet 
till  Tings,  utan  fougten  plägar  holla 
landsbosterapna  med  thera,  men   härefter 

skola  the  holla  häradsgästning.»  Histo- 
riska minnen  äro:  Danskarnes  nederlag 

vid  Narbäck  1452,  dä  Svenskarne  an- 
fördes af  biskop  Nils  och  lagman  Erik 

Nipertz  (se  art.  Holaveden),  och  ett  annat 
fiendtligt  anfalls  afslag  vid  SJcansbacken 
nära  Suuneryd.  Sannolikt  hör  också  hit, 
hvad  krönikan  berättar  om  kung  Birgers 

truppers  saramanträfi'ande  med  hertigar- 
nes vid  Svämbs  by,  der  »Däni  togo  fast 

öfver  lida»,  men  striden  nteblef  för  en 

tillfällighets  skull.  —  Bland  boskapskrea- 
turen utbröt  1862  en  svårartad  sjukdora, 

bestående  i  kulor  eller  knölar  öfver  nä 

stan  hela  kroppen,  hvilka  kreaturet  slic- 
kade så  hårdt,  att  ej  allenast  håret,  utan 

äfven  huden  bortslets  och  blod  utkom, 

hvarefter  djuret  dog  ora  några  dagar.  — 
Vid  katholska  tidens  slut  lydde  här  9 

heraraau  under  kyrkliga  stiftelser,  5  un- 
der kloster,  af  88%  enligt  1700  års 

jordebok.  På  1600-talet  hörde  största 
delen  under  adel,  och  mycket  särskildt 
under  grefve  Per  Brahe  d.  y:s  grefskap 
Wisingsborg,  hvilken  herre  hade  sin  egen 

befallningsraan  öfver  Odeshög,  och  do- 
nerade flera  små  heraraan  till  Wisings- 

borgs  skola;  hans  arfvingar  raistade  vid 
reduktionen  nästan  allt.  Afven  Kagg, 
Eehr.berg  särat  andra  hade  bär  gods. 
Nu  tillhörer  det  raesta  allmoge.  En  och 
annan  by  finnes  på  norra  slättan,  jemte 
ett  par  gårdar  af  någon  betydenhet,  för 
öfrigt  blott  hela  eller  halfva  hemman, 

och  ännu  mindre  delar.  Största  egen- 
domen är  Orrnäs,  dernäst  Sjötorp  och 

Narbäck  (se  dessa  ord);  —  Häggestad, 
Maltmåsen,  Kråketorp,  1  ratl  h vartdera, 
äro  militise;  ett  ratl  af  Kråketorp  är 

indraget  hofslagare-boställe.  —  I  Ödes- 

högs by  är  '/o  mtl,  komminister-boställe, 
uybygdt,  —  Klockaregårdeii  1  mtl  frälse, 
välbebygdt  med  ansenlig  trädgård,  —  och 
Ijpj  mtl  äfven  bättre  bebygdt.  —  Största 
byar  äro  Sveinb  (se  of  van);  —  Råby  3 
mtl,  14  delar,  —  Åby  3V2  mtl,  10  de- 

lar, med  kapell  cch  tingshus,  —  Öninge 
2V2  skatte,  1  Vo  frälse.  Vidare  må  nära- 

nas af  byar:  Bankaby  1  mtl,  3  lotter; 

—  Brodderyd  1  mantal,  5  dito;  — 
Borstadsbol  1,  tre  lotter;  —  Erikstorp 
1,  tre  d:o;  —  Gyllinge  1,  tre  d:o;  — 
Munkeryd  1,  två  d:0;  —  Kanikenäs  ^/g 
mtl,  fyra  lotter,  allt  skatte.  Holkaberg 

gästgifvaregård.  —  Adr.:  Odeahög. 
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Ödesjöfors,  Ödsjöfors,  pappersbruk  i 
Rumskulla  socken,  Ydie  härad  och  Lin- 

köpings län,  var  år  1865  jemte  ett  l)o- 
ningslius  tax.  till  2,800  rdr  och  tillhörde 
herr  Cullberg;  det  är  anlagdt  1777  af 
trumslagaren  L.  Dristig  pii  Norrhults  egor. 

'./^    Tiil   frän  gården,    vid   StTingån. 
Odestcrp,  gästgifvaregård  och  dili- 

gensstation uti  llt!giia  socken  (se  under  d. 
art.),  Finspongaläiis  härad  och  Linköpings 
län,  hvarifrån  skjutsas  till  Wimvierby  s.  v. 
Vr  mil,  Grönhult  n.  o.  iVg,  till  Skärstad 

1'/.^   och   till   Skillingerum    I'',,   mil. 
Ödestiigu,  (jdestiuje  (mtls-  och  taxe- 

ringslängd) Odestuflfva  (1380),  annex- 
socken till  Malm  bäcks  pastorat,  är  belä- 

gen uti  Westra  härad  af  Jönköpings  län, 

2'A2  mil  s.  s.  o.  från  Jönköping  med  980 
fots  höjd  öfver  hafvet;  arealen,  73,096  ({V.- 
ref  eller  0,537qv.mil  land  =  12,428  tid, och 

3,499  qv.ref  vatten,  är  fördelad  på  17'/4 
mtl,  hvaraf  10%  skatte,  5'/.,  kr.  och  1  fr., 

hvartill  komma  2%  mtl  *),  som  i  jordebo- ken föras  till  Tveta  härad.  Socknens  östra 

del  är  ett  alpland,dess  jordyta  liknas  vid  ett 
haf,  som,  upprördt  af  stormen,  förstenats; 

vestra  delen  är  jemn,  sandig  och  skog- 
beväxt.  Jordmånen  är  svag;  skörden  be- 

räknas till  blott  3:dje  eller  4:de  kornet. 
Högsta  spetsen  är  Klefven,  med  utsigt 

till  Taberget;  sjöar  äro:  Sånarp,  Ulfs- 
torp, Holmsjön  och  Kroken.  Upptäckta 

slagghögar  vid  Sånarp  och  Ljungsberg 
utvisa,  att  här  fordom  tillverkats  Osraunds- 

jern.  Rörande  Spexeryds  grufva,  Sveri- 
ges för  närvarande  enda  bearbetade  bern- 

stensbrott,  och  h varur  år  1865  erhållits 
6,000  ctr  brunsten,  tjeulig  för  glasbruken 

och  apotheken,  hänvisas  till  art.  Spexe- 
ryd.  All  fast  egendom  är  taxerad  till 
389,100  rdr,  deraf  7,500  för  2  qvarnar 

och  en  såg  å  Sånarp  och  Llfstorp.  Li- 
byggarnes  antal,  år  1830:  800,  uppgick 

1865  till  875,  eller  1,040  i  hela  kyrko- 
socknen. —  Socknens  namn  uppgifves 

—  troligen  en  blott  gissning  —  fordora 
varit  Aby,  men  dess  närvarande  skall 
uppkommit  deraf,  att  hela  befolkningen 

blifvit  bortryckt  genom  en  pest  och  sock- 
nen öde.  Ifrån  medlet  af  1600-talet 

intill  1698  har  den  varit  ett  särskildt 

pastorat.     Kyrkan,    byggd    af   sten,    1 '/i 

*)  Skatte-heminanen:  Hiegöhl  1,  Högaliyltan  '4, 
frälse-hemniaiien:  Hässlebo  '/2,  Ilestra  ','4, 
Hårsbo   '  4,  Iliegöl  V-^,  Spexeryd   ̂ i^- 
VII. 

mil  från  moderkyrkan,  blef  tillökt  1750, 
reparerad  1815;  håller  34  alnar  i  längd, 
15  i  bredd;  är  den  rikaste  i  häradet; 
har  151  lod  silfver,  köpt  sedan  det  förra 
blifvit  är  18I9  bortstulet.  Landshöfding 
Gyllenstjernas  namn  samt  årtalet  1665 
finuns  på  den  större  af  klockorna;  vid 
den  tiden  skall  nämnda  landshöfd.  varit 

egare  till  en  stor  del  af  socknens  hem- 
man. Barnundervisningen  bestrides  i  en 

flyttande  skola  på  2  rotar,  i  ett  skolhus 
och  en  småskola;  barnens  antal  är  c:a 

160.  —  För  rofdjurs  utödande  har  niau 
här  öfverenskomniit  om  att  utdela  en  sär- 

skild belöning  för  hvarje  funnet  och  till- 
intetgjordt  rofdjurside.  Fornminnen: 
runda  stensättniugar  och  en  ättehög  vid 
Djorarp,  en  mängd  resestenar  omkring 
2  runda  rör  på  s.  k.  kyrkogården  vid 

Falla  (hvilket  ord  i  vestgötalagen  be- 
tyder dö),  synes  varit  en  valplats;  ett 

rundt  rör  vid  torpet  Mon  iindev  Hohdt; 
socknen  har  för  öfrigt  ett  stort  antal 
rör,  deraf  det  största  på  Norrhaga  äng; 
år  1829  hittades  vid  torpet  Granbron 
under  Sånarp  ett  hjerta  af  tinhuggen  röd 

flintsten,  l^j5  tum  långt,  ̂ /^  tum  bredt; 
år  1820  funnos  på  1  Vo  ̂ l^s  djup  i  jor- 

den 2  stenkistor  med  2  å  3  rum.  Klap- 
persten, sönderslagen  och  hvasskantig,  sy- 

nes tjeiiat  till  kastvapen  vid  träffningar 
mellan  Finnar  och  Göter.  Största  godsen 

äro:  Djorarp  '/._,,  mtå  Fägrida  \,Hyltan 

V2>  Norrhaga  ̂ l^.Ödestugu  "Vg,  alla  skatte, 
eges  af  grefve  Hamilton  på  Huseby  i 
Skatclöfs  socken,  —  Odestuge  V/^  mtl, 

med  Skoga  '/o.  egare  bruksp.  F.  Killander; 

—  Boställen  äro:  Haborarp  '^l^^  och  Knuts- 
torp 7.2'  niönsterskrifvarens,  —  Hästgån- 

gen %  mtl,  Svenseryd  V.^,  Svenshult  1, 

Tolarp  1,  Ulfstorp  1,  alla  militi?e;  — 
Perstorp  Vo,  komministerns.  —  Ödesttige 

by  på  3 ','4  mtl  skatte.  —  Gidlåckra  1 
skatte,  10  lotter.  —  Slätteryd  1  frälse, 
5  lotter.  —  Adress:  Forsserums  eller 

Tenhults  jernvägs-  och  poststation. 
Ödmorden,  skog  mellan  Gestrikland 

och  Helsingland,  omnämnes  i  Uplands- 
lagen  såsom  ena  gränsen  för  de  tre  s.  k. 
folklanden  Tiundaland,  Attundaland  och 
Fiaedhrundaland ,  utgörande  landskapet 
Upplajul.  I  denna  skog  finnas  flera  sjöar, 
bland  hvilka  Wiksjö7i  är  den  största;  den 

har  ock  märkvärdighet  deraf,  att  vid  Tyn- 
nebroå  dödades  Helsinglands  apostel,  den 

82 
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helige  Stephailus,  af  heduiugarne  i  för- 
bittring öfver  att  han  förstört  deras  af- 

giidars  tempel  och   bilder. 

Ödmundetorp,  ett  mtl  fr.-säteri  med 
(|varii,se  Näshults  socken  i  Jönköpings  län. 

Ödsköld,  Odi>kiel  och  Eskliidt  (pä 

1500-talet),  annex-socken  till  Steueby  pa- 
storat på  Dal,  i  Wedbo  härad  och  Elfs- 
borgs län,  5  mil  s.  v.  frän  Amal  —  vid 

380  fots  böjd  öfver  hafvet  — ;  omfattar 
med  1  '/.j  mils  längd  och  1  mils  bredd 
en  areal  af  O.^to  qvadratmil  (=  20,134 
tid),  deraf  0,063  vatten,  eller  O.sgg  qv.- 
rail,  deraf  O.diu  vatten  (Hahr),  (Forsell 

nppgaf  22,333  tid,  deraf  1,662  vatten), 

fördelad  på  14^  ̂   mantal,  hvaraf  13% 
skatte  och  I74  frälse,  hvartill  i  kyrkligt 

hänseende  kommer  ̂ /g  mtl  Tueten,  som 
ligger  i  Jerbo  socken.  Vattenarealen 

upptages  till  en  del  af  Iväg  samt  Gäl- 
sjön, hela  It'  ångsjön  och  Knäsjön,  jemte 

26  små  kärn.  Ingen  elf  finnes,  blott 
smärre  bäckar;  af  dessa  utgör  en  från 

Knäsjön,  jerate  en  annan,  början  till  Wal- 
bo-ån.  Jordgrunden  består  i  allmänhet 
af  sand  eller  grus  med  klappersten,  af 

hvilken  sednare  väldiga  höjder  äro  upp- 
lagda å  de  jemna  raoarne  i  socknens 

mellersta  och  södra  delar.  Dessa  moar, 

af  ungefär  %  mils  längd,  synbarligen  for- 
dom odlade,  äro  mycket  magra;  de  ha  på 

sednare  åren  blifvit  besådda  med  skogsfrö. 
En  del  af  allmogen,  som  jemte  Bäckefors 
bruksegare  ha  andelar  deruti,  sökte  år 
1865,  genom  sådd  af  skogsfrö  äfven  göra 
sina  enskilda  marker  skogbärande.  Ofver- 
euskommelse  hade  ock  blifvit  träfifad  mel- 

lan bruksegarne  och  alla  sjelfegande  bön- 
der å  beramanet  Wången,  hvilka  uti 

Odskölds  raoar  ega  c:a  1,150  qvadr.-ref 
kal,  IjuDgbeväxt  skogsmark,  omvexlande 
med  brukets  likaledes  obeväxta  skogs- 

lotter, att  verkställa  en  gemensam  häg- 
nad för  ett  fält  at  c:a  2,800  qvadr.-ref, 

dessutom  hade  fem  åboer  i  Wången  er- 
hållit af  Hush.-Sällskapet  80  U  tallfrö. 

Den  s.  k.  Tingvalla  mosse  vid  Knäsjön 

liar  13 — 15  fots  mäktighet  och  inne- 
liåller  en  väl  förmultnad  och  samman- 

packad bränntorf.  Kn  helsobrunn  linnes, 

är  dock  föga  besökt,  troligen  Altorps- 
källan,  som  föregifves  flöda  öfver  när 
krig  tillstundar,  raen  alldeles  uttorkar  i 
fredstider.  Inbyggarnes  antal,  år  1830: 
866,  uppgick  1865  till  något  öfver  1,500, 

All  fast  egendom  taxerades  sistnämnda 
år  till  565,100  rdr  rmt.  —  Den  lilla 
träkyrkan  ligger  på  en  hög  grusvall,  1 
mil  från  moderkyrkan;  hon  blef  1639 
svårt  skadad  af  en  orkan.  Barnunder- 

visningen bestrides  gemensamt  med  Backe 
uti  en  fast  och  2  småskolor,  af  en  exa- 

minerad och  2  oexaminerade  lärare;  2 

skolhus  tinuas,  till  det  ena  hörcr  plante- 
ringsland af  30,800  qvadratfots  ytvidd. 

Socknen  har  en  donation,  hvaraf  räntan, 

180  rdr,  är  gifven  till  fattiga  skolbarns 
understöd;  i  statsanslag  åtnjuter  skolan 

årligen  31  rdr.  Fryxell-Langensköldska 
stiftelsen  eger  frälse-räntan  af  ̂ 1^  mtl. 
Fornminnen:  Man  har  räknat  63  ätte- 
och  grifthögar  vid  Hångesten,  Wången 

(Wånga),  Berg  och  Stommen,  vid  de  två 
förstnämnda  äfven  bautastenar  samt  tings- 

banor, hvaraf  en  vid  Orsbyn  med  9  lig- 
gande stenar.  På  Wångens  mo  finnas 

2:ne  fotaugelformar,  de  enda  på  Dal. 
Sägnen  om  jättar,  som  vistats  i  Ingiars 
kammare  uti  ett  berg  på  Bergs  egor  och 
på  Ranneberget,  kunna  läsas  i  Dybecks 

Runa  1843,  sid.  35— 38.  Vid  Berg'3  by 
skall,  enligt  sägnen,  varit  en  munkekyrka; 

nära  invid  stället  är  en  hög,  kallad  Svesser- 
högen.  Här  finnes  den  enda  kyrkoklocka, 
som  på  Dal  kan  föras  till  behållningen 
från  medeltiden;  inskriften  är  utförd  med 
sednare  munkstil.  Marknad  har  fordora 

hållits  på  Mobacken,  mellan  hemmanen 
Altorp  och  Backen;  hade  redan  upphört 
1718.  Vid  1761  års  riksdag  gjordes 
ansökan  om  att  få  en  höstmarknad  på 

Altorps  rao,  men  den  blef  icke  beviljad. 
Odskölds  moar  ha  varit  öfningsplats  för 
landtvärnet  1808;  der  hölls  ock  1822 

ett  större  öfningsläger,  bevistadt  af  konun- 
gen sjelf  hvarvid  flera  svenska  och  norska 

regimenteu  der  voro  sammandragna.  Fråga 
var  väl  om  en  större  trakts  inköpande 

för  kronans  räkning  till  ständig  läger- 

plats, men  saken  mötte  hinder  och  för- 
föll. —  Största  gården  är  Ivägsholm  (se 

den  art.);  —  Altoi'p  1  mtl,  V3  i  Wånga 

med  qvarn  och  såg,  '/4  i  Stommen  och 
IJ  i  Ödsköld  egas  af  Baldcrsnäs  bolag. 
—  Byars  och  hemmans  namn  äro  vidare 
Ammeliden,  Asketveten,  Hultet,  Kroken, 
Ulleviken  m.  fl.  —  Adr.:  A  mål. 

Ödsmål,  Audzmala  (på  1500-talet), 
Audsmäl,  socken  uti  Inlands  Nordre  hä- 

rad af  Göteborgs  och  Bohus  län,  3  mil 
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frän  Kongelf,  3V4  mil  södtr  frän  Udde- 
valla, begränsas  i  norr  af  Ljungs  och 

Grinneröds  socknar,  i  öster  af  den  lAng- 
sträckta  sjön  Stora  Uällungen  (gräus- 
skilnad  mot  Ukliini),  i  söder  af  Noruni, 

i  vester  af  Åskerö-  och  Ilatkefjordarne, 
samt  skiljes  i  nordvest  frän  I.fingelands 
socken  genom  Svansundet.  Arealen,  0,377 

qvadr.mil,  deraf  0, 01.'.  vatten,  eller  8,724 
tid  (Forsell  uppgaf  l(),34r)  tid,  deraf 

750  vatten),  är  fördelad  på  27 '/^  mtl, 
hvaraf  20Vr  skatte,  Vj  krono  och  5% 
frälse.  Socknen,  med  en  raedelliöjd  af 
80  fot  öfver  hafvet,  är  i  norra  och  östra 

delarne  uppfylld  af  berg  samt  skogbe- 
vuxen,  meu  i  vester,  utmed  fjordaine, 
sträcker  sig  en  jemn  och  utmärkt  bördig 
stranddal,  bestående  af  lera  och  mylla 

pä  lerbotten,  hvilket  gör  Ödsmåls  pa- 
storat till  en  god  sädesbygd.  Endast  i 

bergstrakten  ligga  svagare  hemman,  med 

jordmån  af  sand  och  lätt  mulljord.  Van- 
liga utsädet,  som  utgör  omkring  35  t:r 

på  helt  hemman,  är  korn  och  bönor; 
blott  obetydligt  vintersäde  nyttjas.  Bland 
nyodlingar  förtjena  omnämnas  torparen 
Olaus  Möllers  på  torpet  Löpas  under 
Apleröd.  All  fast  egendom  var  1865 

taxerad  till  644,300  rdr.  —  Inbyggarnes 

antal,  år  1830:  1,668,  uppgick  '  1865 till  1,960.  Såsom  binäring  förfärdigas 
af  skogsboerna  laggkärl,  såll  och  korgar; 

äfven  i  andra  haudtverk  eger  denna  all- 
moge skicklighet;  fiske  idkas  i  angrän- 
sande fjordar;  tre  lastageplatser  finnas: 

Starrkärs  strand,  Mjösiind  och  Kålhät- 
tan,  från  hvilken  sistnämnda  man  färdas 

på  färja  öfver  Svansund  till  Oroust.  Går- 
darne äro  i  allmänhet  bra  bebyggda, 

deribland  isynnerhet  utmärker  sig  Vg 
mtl  Byn,  hvarest  äfven  är  anlagd  en 

blomster-  och  köksträdgård,  samt  }^l  mtl 
Röd.  —  En  gång  af  jernmalra  säges 
finnas  på  Ahregrens  mark.  —  Socknen, 
hvars  annex  Uklum  fordom  varit,  utgör 
nu  med  Norum  ett  regalt  pastorat  af 
3:dje  klassen,  hörande  till  Elfsyssels  norra 
kontrakt  af  Göteborgs  stift,  med  50% 
mantal  och  en  folkmängd  af  3,460;  af- 
ståndet  från  stiftsstaden  är  öVt  mil, 

kyrkvägen  1  mil.  Gamla  kyrkan,  af  grå- 
sten, i  2  afdelniugar,  chor  och  långhus, 

med  ett  i  hög  grad  originelt  inre  och 
målningar  i  taket,  qvarstod  t.  o.  m.  år 
1865,  då  på   sensommaren    inköptes  Vg 

mtl  Lillehammar  att  dera  uppföra  ny 
kyrka,  hvartill  grunden  redan  samma  höst 
lades;  hon  täcktes  med  skiffer  1866  och 

i  år  (1867)  har  hela  byggnnden  blifvit 
fullbordad.  —  Uti  en  ainbulatorisk  skola, 
som  trädde  i  verksamhet  1853,  under- 

visas vid  pass  175  barn  på  4  rotar  af 
en  examinerad  lärare.  Derjemte  finnes 
en  småskola.  Antalet  inom  skolåldern 

varande  barn  uppgifves  till  350.  Skolans 
utgifter  för  1864  uppgingo  till  741  rdr 
48  öre;  »itgifterna  för  fattigvården  voro 
i  spannmål  143  t:r  2  kpr  och  i  pennin- 

gar 138  rdr  83  öre.  Kronotionden  ut 
göres  af  omkring  41  t:r.  Genom  testa- 

mente af  prosten  Monthan  i  Knäred  har 
kyrkan  en  årlig  inkomst  af  c:a  5  rdr 
och  fattigvården  c:a  8  rdr.  Den  först 
kända  pastorn  var  Niels  Rasmusson,  är 
1599.  Ett  godt  föredöme  i  arbetsamhet 
och  välförhållande  har  förutnämnda  tor- 

pare  Icmnat.  Såsom  ytterligare  bevis  på 
hans  sällsporda  flit  omnämnes,  att  man 
vintertiden  fann  lionom  t.  o.  m.  vid  spinn- 

rocken eller  strumpstickan ;  sålunda  blef 
han  ock  i  stånd  att  uppfostra  9  barn, 
ehuru  lyckan  visst  ej  var  honom  bevå- 
gen;  så  måste  han  t.  ex.  i  följd  af  ur- 

aktlåtenheten att  taga  skriftligt  kontrakt 
på  den  af  honom  uppodlade  jorden,  vid 
sista  vittnets  död  återlemna  den  till  jord- 
egaren,  utan  att  ens  få  åtnjuta  fardag. 
—  Socknen  föregifvcs  —  troligen  en 
blott  gissning  —  på  danska  blifvit  orätt 
kallad  Odsmäla  samt  dess  rätta  namn 

vara  Ostraåla,  efter  näskonungen  Östen, 
som  kom  till  regementet  efter  sin  fader, 
konung  Magnus  Barfot,  år  1103,  och 
här  i  Viken  försvarat  riket  i  flera  år,  så 
att  han  blef  både  vänsäll  och  afhällen  af 

folket  (hvarom  kan  läsas  hos  Sturleson, 
Stockholmicc,  1697,  II  del.,  sid.  249), 
samt  att  han  skulle  bott  på  Biia  slott, 
hvarefter  några  föregifva  sig  funnit  ru- 
dera  vid  sjön  Hällungen.  Af  fornmin- 

nen har  socknen  vidare  en  lemning  efter 
Gidlborg  (se  detta  ord)  på  ett  af  naturen 
sjelf  befästadt  berg  på  gränsen  mot  Fräkne 
härad;  lemningar  efter  ett  dyrlius  uti 

prestgårdens  beteshage,  resta  stenar  på 
Röds  och  Gv.nnarsnäs  (Grinnerås?)  mark, 
samt  tvänne  naturliga  skåror  i  bergen 
midt  emot  gården  Starrkärr,  i  form  af 
yxhugg,  och  af  allmogen  kallade  S:t 
Olofs  hugg.    Söder  om  Bua-slottet  reser 
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sig  det  pittoreska  Borjsfiog  (Börsflog), 
hvars  lodräta  väggar,  med  eii  höjd  af 
200  till  300  fot,  den  högsta  brant  i 

länet,  stupa  ued  i  Uällungen.  —  Inga 
större  gärdar  finnas;  flera  mindre  sädana, 
såsom  St.  och  L:a  Ähregren  1,  Starr- 

kärr '/.„  Röra  o.  a.,  tillsammans  3^  ̂ 
mtl  frälse,  samt  under  frälserätt  1*4 
ratl  skatte,  tillhöra  Hvitfeldtska  donatio- 

nen. —  Prestgården,  V-i  '"^1.  —  Byar 
äro:  Bräcke  4  lotter,  Östra  och  Vestra 

Berg  6  d:o.  Gamleberg  4  d-.o,  Lilla 
Hammir  4  d:o,  Söder-Hong  3  d:0;  — 
Kåderöd  och  Näs,  hvardera  af  1  ratl 

skatte.  —  Kycklingedalen  ̂ i\  mtl,  Jern- 
blåsten  ̂ j\  ratl,  Stora  Gtdlborg  '/g  ratl. 
—   Adress:  Kongelf. 

Ödsmål,  Auosmal,  Östmål,  gård  uti 

Forshälla  socken,  Fräkne  härad,  Göte- 
borgs och  Bohus  län,  af  1  mantal  uts. 

frälse,  med  underlydande  %  mtl,  ett 
gods,  taxeradt  till  50,000  rdr  rmt;  egare 
hr  C.  Bergius  pä  Tjöstelsröd  i  Ljungs 

socken.  Gärden  är  den  prydligast  be- 

byggda i  häradet,  med  stor  trädgårds- 
anläggning och  god  jordman,  men  utan 

tillräcklig  skog  och  bete;  utsädet  är  25 
t:r;  god  torfmosse  finnes. 

Ödsmål,  Auosmal,  gärd  i  Torps  soc- 
ken, Oroust  härad,  Göteborgs  och  Bohus 

län,  nära  Grindbysjön,  med  qvarnverk, 
är  märklig  af  flera  fornminnen,  deribland 

en  backe,  kallad  Dödsbacken,  med  11  ätte- 
kullar, ett  stenblock,  kalladt  altarstenen, 

som  tros  erinra  om  der  hållen  hednisk 

gudstjenst,  samt  2:ne  hällkisterör,  efter 
sägnen  tillkomna  genom  jättars  strider. 

Ödsmål,  Auosmal,  by  uti  Qville  soc- 
ken och  härad  af  Göteborgs  och  Bohus 

län;  \\'^  mantal  skatte,  l-'/^  frälse,  17 
heramansbruk,  c:a  150  inbyggare;  märk- 

lig i  anseende  till  en  mängd  fornlem- 
ningar,  såsom  hällristningar,  grafhögar, 
dyrhus  (aftecknadt  i  Nord.  fonil.  2:dra 
haft.),  en   bautahäll   ra.   m. 

Ödsmål,  by  uti  Solberga  socken.  In- 
lands Nordre  härad  af  Göteborgs  och 

Bohus  län;  4'/2  ratl  skatte,  16  hemraans- 
bruk,  raed  4  qvarnar  och  skifferbruk, 

230  inbyggare;  har  å  egorna  en  bauta- 
sten  jemle   några  rörkullar. 

Ödö,  ö   uti  skärgärden    utanför   Skee 
socken   i   Göteborgs  och   Bohus  län. 

Öfrabo,  se  Gerahof. 
Öfraby,    socken,  och   med  Benestad, 

ett  regalt  pastorat    uti  Lunds  stift,  med 
29  (28  fj)  mantal    och  en  befolkning  af 
1,130  personer.  —  Öfraby,  raodersocken, 
är  belägen  uti  Ingelstads  härad  af  Chri- 

stianstads län,   1^4  mil  n.  o.  från  Ystad, 
2  rail  s.   v.   från    Cimbrishamn,    med  en 

medelhöjd   af  85  fot;  arealen,  0,090  qva- 
dratmil   land   =   2,083  tid  (Forsell  upp- 

gaf    2,407    tid),    är    fördelad    på   11^/,^ 

mtl,    deraf   IV4    skatte,   1^4  krono,   8'Vr frälse,    taxerade    till    619,600    rdr  rmt; 
inom    socknen    ligger  äfven    1   mtl,  med 

c-.a   60  personer,  som    räknas  till  Herre- 
stads härad  och   Malmöhus  län.    Marken 

är  jemn,    oberäknadt    några   sandkullar; 

jordmånen   dels  sand.  dels  lermylla.    In- 
byggarnes antal,  år  1830:  350,  uppgick 

1865    till    560.     Kyrkvägen   =', «   mil.  — 
Socknen    har    fast   skola    om    5    klasser, 
deri  är  1865:  76  barn  undervisades  af  en 

examinerad  lärare,  medan  13  erhöUo  un- 
dervisning  hemma;  till  skolan    hörer  ett 

planteringsland   af  3,200  qvadratfots  yt- 
vidd. —  Största  gården  är  säteriet  Öfra- 

byborg    (se    nedan).   —    I    byn    Öfraby 
utgöra  \l    mtl    Frestgård,    —   iVg    ̂ atl 
eges  under  Christinehof,    och   i   byn  Ne- 
draby  eges   1   mtl  utsockne    frälse  under 
Örup;    större  delen   af  Nedraby  ligger  i 
Benesta  socken  och    har   fordora  utgjort 
en    socken    (anses    varit    den,  hvilken  i 

Registrura  eccl.  Lundeusis   och  i  Script. 
rer.  Dan.    III,    491,    förekoramer    under 

navaneii  Aicahmda  socken);  —  Ny-Mölla, 
1   mtl  uts.   frälse.  —  Adress:  Ystad. 

Ötrabyborg,  frälse-säteri  af  %  ratl 
uti  förutbeskrifna  socken,  utgör,  med  un- 

derlydande '/4  skatte  och  ö^r  frälse  af 
Öfrabv  by,  en  egendom;  arealen  upp- 
gifves  till  1,170  tid,  deraf  240  skog, 

belägen  i  Albo  härad;  härtill  höra  be- 
tydliga torfmossar.  Gården  har  vacker 

trädgård  och  planteringar.  På  1740  talet 

erhölls  säterifrihet  för  1 '/o  nitl  Öfraby- 
borg  under  det  gården  egdes  af  lagman 

Palmcrona;  försåldes  af  honom  till  kora- 
raerserådet  Sahlgren  och  eges  nu  af  kara- 
marherre  W.  v.  Plåtens  arfvingar;  tax.- 
värdet   1865  var  300,000  rdr. 

Öfraby,  Öffverby  (1464),  annex-socken 
till  Halmstads  stadsförsamling,  uti  Halm- 

stads härad  och  län,  under  Laholir.s  fög- 
deri, V4  rail  vester  ora  Halmstad,  vid 

120  fots  höjd  öfver  hafvet,  omgifven  i 
vester,     norr    och    öster    af    Holms    och 
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Eiislöfs  socknar,  i  sydvest  af  Wjipiiö;  i 
öster  utgör  Nissan  gräns  mot  Snöstorp; 

arealen,  2,962  tid  =  16,587  qvadratref 
efter  llahr,  (Forsell  uppgaf  4,443  tid, 

deraf  320  sjöar),  fir  fördelad  pä  l3'/„ 

mtl,  nf  livilka  •''/^  äro  skatte,  •/,  krono, 
12'',,;  frälse,  och  bebodd  af  c:a  470  inl). 

Hela  fastighetsvärdet  är  320,f)00  rdr. 

Socknen  har  i  forntiden  cgt  enahaiidii 
benämning  med  Halmstad  (Haimstathe 
1299),  men  sinsemellan  ha  de  varit  skilda 

genom  en  benämning,  tagen  af  lokalen,  da 

det  högre  ii|)p  belägna  stället  kallats  Ofra 
by  och  dcrigenom  blifvit  utmärkt  ifrän  den 
ner  mot  hafvet  belägna  Nedrabyn;  sedan 
år  1563  förenad  med  staden,  hvars  kyrka 
församlingen  begagnar  alltsedan  danska 
konungen  Fredrik  II  den  27  Nov.  n.  år 

utgaf  befallningen,  att  som  Ofraby  kyrka 
var  af  de  svenska  nedbruten  och  dess 

ornanienter  bortförda,  skulle  socknefoiket 

besöka  Halmstads  kyrka  såsom  deras  egen, 
och  hvad  Öfraijy  kyrka  hade  qvar  sknlle 
tillhöra  stadens.  Af  konung  Fredrik  His 
fullmakt  lör  Peder  Eriksson,  att  vara 

sogneprest  i  Halmstad  och  Ufraby  1530 

synes,  att  pastoratet  dä  var  regalt  (se 
Bexell  Hallands  historia,  II  del.,  sid. 

447).  Sedan  Halland  återkom  under 

Sverige,  erhöll  pastoratet  ett  s.  k.  jus 

pruesentnndi,  dervid  staden  haft  en  röst- 
rättighet, som  varit  svarande  emot  30 

hemman  på  landet,  och  tillsiittningsiätt, 

icke  allenast  af  kapellan  utan  äfven  af 
skolmästare  och  hörare.  Genom  kongl. 

brefven  af  den  31  Aug.  1778,  den  1 

Juni  1780  och  den  7  Febr.  1781  för- 

lorade staden  detta  jus  praesentandi  och 
genom  kongl.  resolution  af  d.  10  April 

1806  tillsättningsrätten  af  skollärare. 
—  Socknen  har  en  fast  skola  om  3 
klasser,  der  c:a  60  barn  undervisas,  ett 

skolhus  med  28,000  qvadratfots  ytvidd. 
Enda  fornleraningen  utgöres  af  ruiner 

efter  Ofraby  kyrka  på  byns  åkirgärdc. 

uti  en  vacker  dal.  —  Af  gårdai'  märkas 
det  vackert  belägna  och  smakfullt  be- 

byggda säteriet  Sperlingshohn,  hvaruudcr 

lyda  Skiiitemöllan  eller  Villa  Sophia,  — 
Wrangelsroy  2  mtl  uts.  frälse,  med  lä- 

nets landtbruksskola,  och  nästan  alla  hem- 
manen; —  SlottsmöUan  eller  Halmstads 

stadsqvarn.  —  Byar  äro  Elfvasjö,  Fot- 
stad, Kdrarp,  med  qvarn  och  stamp, 

samt  Skahaltz.  —  Adress:  Halmstad. 

Ofvod. 649 

^Öfra  Höle,  socken  (1381  —  1435), 
sedan  relurriiationstiden  förenad  med  ytlra 

Höle.   nu    \^'esterljung. 
Öfra  Tor  eller  Yfra  Thöör  (14(i9), 

sedan  efter  tingsstället  kalladt  Svartalöts 
och  nu  Svartlösa  härad,  bestod  at  n.vestra 
hälften    af  halfön    l'Jckerön   i   Mälaren. 

Öfra  TJilerud,  Offra  Llherö  (1440),  i 
lurdna  Kliia  härad,  socken;  se  Ulleröd  Ofra. 

Öfved,  Owith,  socken  uti  Färs  härad 
af  Malmöhus  län,  3  mil  öster  från  Lund, 

4  mil  från  Malmö,  med  en  medelhöjd 

af  165  fot  öfver  hafvet,  begränsas  i  ö^ster 

af  Brandsta,  i  söder  af  Björka  och  i 

vester  af  Wombsjön;  arealen,  0,:ai  qva- 
dratmil  land  =  7,660  tid  (Forsell  upp- 
gaf  8,887  tid,  deraf  1,084  vatten),  är 

fördelad  på  26 1;'  mtl  (deraf  19%  frälse 
inom  sjelfva  Öfveds  socken),  bei)odda  år 
1865  af  c:a  1,225  inbyggare  (deraf  720 
inom  (jfved),  20  mindre  än  år  1840, 
och  taxerade  till  1,476,700  rdr  (deraf 

för  jordbr.fastighet  inom  Öfved  963,800 
rdr,  hvartill  komma  verk  och  lägenheter 
äsatta  ett  värde  af  17,300  rdr).  Marken, 

mindre  bördig,  omvexlar  af  kullar  och 
dalar,  llådande  jordmånen  är  sand,  på 

några  ställen  lera.  Skog  af  ek  och  bok 

växer  för  eget  behof,  dessutom  finnas 

vackra  furuplanteringar.  Potates  odlas 
särdeles  betydligt  i  byarne  Torp  och 
Wressel.  —  Socknen  utgör  sedan  1806 
med  f.  d.  Skartofta  socken  ett  patrouelt 

pastorat  af  3:dje  klassen,  hörande  till 

Lunds  stift,  och  hvartill  egaren  af  Öf- 
veds kloster  utöfvar  patronrätten  sedan 

den  9  Juli  1740,  då  densamma  gafs  åt 

grefvinnau  Amalia  Wilhelmina  Königs- 
mark,  enka  efter  Carl  Gustaf  Lewenhaupt,^ 

mot  skyldigheten  att  reparera  och  ut- 
vidga kyrkan;  år  1759  erhöll  öfverste 

Hans  Kamel  rätt  att  uppbära  kyrkotion- 
den  af  Öfved.  År  1824  flyttades  hit 

begrafningsplatsen  från  Skartofta  (se  vi- 
dare Skartofta).  Kyrkan,  bestående  af 

en  tiflång  lyrkant,  hvilken  i  öster  till- 
slutes  af  f;i  ruiidelsnuir  r.ied  platt  altar- 

vägg,  och  å  hvarje  sida  eu  liten  fyrkan- 
tig utbyggnad,  är  belägen  på  en  höjd 

ofvan  Öfveds  herresäte,  med  vidsträckt 

utsigt  öfver  slätt,  skog  och  sjö;  enligt 

inskriften  öfver  vestra  ingången  uppför- 
des den  år  1759  af  öfverste  Hans  Ramel, 

hvars  söner,  riksrådet  M.  och  hofmar- 
skalk    C.    E.    Ramel,    sedermera    tillade 
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2:ue  flygelbyggnader,  med  tillhörande 
trädgårdar,  mellan  hvilka  gar  en  rak 

och  bred  vjig,  besknggad  af  sköna  lin- 
dar; den  ena  byggnaden  är  ett  skolhus, 

den  andra  ett  fattighus,  åt  hvilket  Mal- 

testorps egendom,  '/,  mantal,  belägen  i 
Braudstads  socken,  är  anslagen  till  stän- 

digt underhall  för  minst  12  fattighjon, 
som  fä  begjigria  särskild  trädgård ;  båda 
byggnaderna  torde  hafva  få  sina  likar  i 
Sverige.  Kyrkans  altarprydnad  utgöres 
af  ett  stort  förgyldt  kors  öfver  en  kulle, 
som  föreställer  Golgatha.  Mot  denna 

kulle  lutar  sig  en  liten  pulpet,  som  be- 
gagnas af  predikanten  under  det  han 

läser,  så  att  Guds  ord  hvilar  på  Gol- 
gatha och  prestcn  knäböjer  vid  dess  fot; 

äfven  andra  bibliska  symboler  oragifva 

altaret.  En  tafla  föreställer  sörjande  lär- 
jungar och  qviunor  vid  Kristi  lik.  Midt 

framför  altardisken  står  en  dopfunt,  som 
är  väl  arbetad  af  sandsten  i  snerkel- 
manér.  Orgeln,  med  10  stämmor  och 
pedal,  är  skänkt  af  friherrinnan  Amalia 
Beata  Ramel  (gift  med  ofvannämuda 
Hans  Ramel),  och  förfärdigad  af  direktör 
Schwan  i  Stockholm.  Afven  finnes  ett 

vackert  monument  af  fru  Byström  öfver 
Hans  Ramel  och  hans  hustru.  I  kyrkan 
märkes Lewenhauptska  fami]jegrafven,der, 
uti  en  stor  marmorkista,  ligger  den  är 
1743  i  Stockholm  afrältade  öfverste  Char- 

les Emil  Lewenhaupt.  Nordost  om  kyr- 
kan ligger  den  vid  samma  tillfälle  afrät- 

tadc  general  Buddenbrock,  hvars  lik  af 

misstag  blef  hit  nedfördt.  —  Barnunder- 
visningen bestrides,  i  2  fasta  skolor  om 

4  klasser  och  i  2  småskolor,  af  2  exami- 
nerade lärare  och  2  lärarinnor;  skolbar- 

nens antal  240,  deraf  30  i  hemmet  och 

några  enskildt.  —  Utom  förutnämnda 
skolhus  och  fattigvårdsinrättning  finnas 
två  andra  skolhus  och  ett  annat  fat- 

tighus. —  Af  märkliga  män,  utgångna 
från  denna  socken,  förtjenar  ihågkommas 
Nils  Jakob  Olsson  Blommér,  död  i  Rom 

1853,  känd  genom  sina  i  lithografi  un- 
der titel  uBlommérs  taflor»  utgifna  mål- 

ningar; han  var  född  på  Blommeröd, 
och  fadern  var_  målaregesällen  och  skol- 

mästaren vid  Ofvedskloster,  And.  Olsson. 
Fornminnena  utgöras  af  sägnen  om  ett 
i  berget  Östra  eller  htra  Lid  (numera 

Frulid,  med  en  sträckning  af  nära  ' ', 
mil),  i  forntiden  boende  troll,  som  skall 

haft  umgänge  med  en  gift  man,  med 
namnet  Tule,  om  hvilken  Tules  lund 
erinrar,  men  blifvit  ihjälslagen  af  åskan, 
samt  (len  s.  k.  Blåsten,  en  ganska  stor  sten 
vid  Ofveds  ängar.  Enda  historiska  minnet 
är  Färs  härads  bönders  försök  att  under 

Gustaf  Horns  krig  1644  försvara  öfver- 
gången  af  en  å,  benämnd  Borst,  som 
flyter  mellan  hemmanet  Skotthtisa,  men 
der  de  alla  blefvo  nedhuggna.  Ett  hus 
Öfver  ån  kallas  Täpperg,  emedan  ån  här 
skiljer  eller  aftäppar  Färs  härad  från 
Frosta.  —  Här  märkes  Öfvedsklosters 
frälse-säteri,  hvarunder  lyder,  förutom  en 
kyrkojord,  hela  socknen,  bestående  af 
Svansjö  ladugård,  IVg  mtl,  byarne  Öf- 

ved,  b~'i^  mtl,  Öfvedstorp,  3  mtl,  Wressel, 
4%  mtl,  samt  Askeröd,  1  mantal.  — 
Adress   Lund. 

Öfveds-kloster.  Herregård  uti  förut- 
beskrifua  socken,  3  mil  från  staden  Lund, 
omgifven  af  vackra  bokskogar,  med  park, 
som  sträcker  sig  nedåt  Wombsjön,  utmed 

hvars  norra  strandbacke  en  täck  prome- 
nadplats erbjuder  sig,  blef  år  1765  be- 

byggd med  den  största  och  prydligaste 

ubj-ggnad  inom  hela  länet  (ett  motstycke 
till  en  villa  utanför  Rom),  bestående  af 
ett  tvåvånings  karakterslius,  omkring  70 
alnar  långt,  25  alnar  bredt  och  lika 
högt,  mot  trädgårdssidan,  med  flyglar  i 
fransk  rococostil,  uppförda  af  en  art  röd 
fluss-sten  från  ett  å  egorna  befintligt 
stenbrott.  A  hvardera  sidan  finnas  2:ne 

paviljonger,  hvaraf  de  nedersta  äro  för- 
enade genom  en  med  hög  inkörsport 

försedd  tvärmur,  genom  hvilken  gården 
alldeles  afstänges.  På  vestra  sidan  förer 

en  port  till  en  annan  kringbyggd  borg- 
gård, kallad  Stallgården,  till  hvilken  åter 

ansluter  sig  i  vester  en  likaledes  kring- 
byggd ladugård.  Vester  om  denna  ligga 

åtskilliga  andra  byggnader,  och  norr  om 
dessa  den  stora  vedgården.  Norr  om 
stall-  och  ladugården  är  af  sednaste  egareu 
uppförd  en  180  alnar  lång  logbyggnad. 
På  östra  sidan  förer  en  port  till  en  park 

af  lummiga  askar,  med  wHxnnti  Amalien- 
lund,  nedanför  hvilken  uti  en  dal  ligger 

inspektörs-bostället  med  nödiga  uthus; 
norr  härom  finnas  bränneri,  iskällare, 
värdshus,  cjvarnverk  m.  m.;  tillsammans 
så  många  byggnader,  att  ingen  gärd  i 

Skåne  torde  kunna  uppvisa  ett  lika  an- 
tal.    A    hufvudbyggnadens    östra   gafvel 
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är  en   hög  terrass  uppmurad   i  jenmhöjd 

med  trädgårdssidans    andra     vauing;     pA 

denna  ser  man   en  med  springvatten  för- 
sedd vacker  vinterträdgård,    som   genom 

glasdörrar  står  i  gemenskap  med  bonings- 
rummen.    Söder    om    gården   ligger  den 

eg(!rtliga    trädgården,   anlagd    i    gammal 
stil    med     stora    och    vackra    orangerier, 

klippta    liäckar    ocli     höga    springvatten 

samt  genomskuren   al"  kanaler.  I  trädgår- 
den  finnes  ock   en   byggnad    inrättad   till 

syskola    för    socknens    flickor.     Gårdens 

slottslika   yttre    motsvaras  fullkomligt  af 
det    inre.       Flera    taflor    af    konstvärde, 

(deribland    en    större,    föreställande  Kri- 

stus som   död,   intager  företrädet),   pryda 
rummen,  och   i  det   vackra    galleriet  står 

gårdens    bebyggares,   Hans    Ramels  byst, 

huggen  af  Sergel.      I   en  sal,    der  vägg- 
tapeterna föreställa    några  af  Napoleons 

största    segrar,    står  kejsarens  byst,  som 

lär  vara    af    Canova.     llaphaels  loger,  i 

kopparstick    af    Volpato   och    Morghens, 

pryda   barnkammaren.      Bibliotheket,   un- 
der förre  egarens    italienska  och   franska 

resa    mycket    förökadt,    utgöras  af  cirka 

4,600  n:r,   deribland   ett  af   konung  Fre- 
drik II  gjordt  utdrag  ur  Davids  psalmer, 

med   nämnda  korns  egna  företal  och  flera 

kungliga    personers    egenhändiga    namn- 
teckningar.    Afven  förevisas  här  prof  pä 

utmärkt    väl    svarfvade    arbeten    af   den 

originella  friherrinnan  Amalia  Beata  Ka- 

mel.   Under  nästföljandc  artikel  om   klo- 
stret,   flnna    vi,    att    godset  ännu   1613 

var  i  konungens    ego;    följande  året  ut- 
byttes det  af   Christian  IV  mot  det  an- 

gränsande Hammars  gods,   hvilket  egdes 

af  Otto  Lindenow;    och   blef  så  Ofveds- 
kloster  enskild   mans  egendom,  såldes  af 
soneu     1666    till  svenska  riksrådet  Carl 

Moritz  Lewenhaupt,  som  likväl  dog  da- 
gen  efter  det  han   erhållit  fasta  på  egen- 

domen.    OlVedskloster  förblef  inom  släg- 
ten  till   1753,  då  det  såldes  till    Amalia 

Lewenhaupts    man,    den    mäktige,    verk- 
samme, stolte    öfverste   Hans    llamel,    af 

en    ätt,    som    redan    pA     1100-talet   var 
mäktig   och    ansedd  i  Pommern    och  in- 

kom    till    Skåne    på    1580-talet.     Sedan 
Hans  Ramel  tagit  afsked  från   krigstjen- 
sten     1754,    egnade   han  sin  tid  åt  sina 
många    egendomars    skötande,    och    det 
med  en   energi,    som    ställer  honom   vid 

sidan     af    Sveriges    största  landtbrukare. 

på  samma  gång  han,     genom  storartade 

byggnadsföretag,    täflande    med   furstliga 
slott  i  andra  länder,  beredde  sig  ett  namn, 

som   länge  skall  fortlefva.    PS  sina  flesta 

egendomar  —  han  egde   Hvidarp,   Löbe- 
röd,   Westerstad,  Maltesliolm,  Sireköping, 

Svansjö,  Äsum,   Tullesbo  och   Silfåkra  — 

uppdref  han   afkastningen    till   flera   hun- 

dra procent;  anlade  holl.-inderier  och  schä- 
ferier,    uppförde     miislånga    sträckor    af 

gärdesgårdar  och   gjorde  stora  trädgärds- 
anlnggningar.  Utom   byggnaderna  ä  sina 

gårdar,    har    han   byggt  socknens  vackra 

kyrka,    Ostraby    kyrktorn,    tingsliuseir    i 
Hörby   och   Sjöbo,    lagt  flera   broar  samt 
infredat  djurgårdar  både  här  vid   Öfveds 

kloster,   å   Hviderup    och    ä    Maltesholm, 

gjort  de  mest  storartade   väganläggningar 
m.   m.;  ej   heller    bör    förtigas,    att    han 

sände  ynglingar  till   Holland  att  studera 

trädgårdskonsten,  och   lät  dem  sedan  an- 

lägga trädgårdar  vid  hans  gods.   Sålunda 
hållande  sitt  löfte,  som    han  gjort  redan 

som  gosse,    att  förlossa  fängarne  i  Mal- 
tesholms kassahvalf;   dessa  gingo  ut  och 

bragte   arbete,   bergning  och  konstfärdig- 
het åt   tusentals    menniskor.     Ar    1766, 

två   år  före  sin    död,    gjorde    Ramel   Öf- 
vedskloster  till  fideikommiss;   det  tillträd- 

des   efter   hans   död    af   brodern  Charles 

Emil  Ramel,  som   blifvit  en  namnkunnig 

man,  t.   o.   m.   hjelte  i  romanlitteraturen 

genom  ett    bedröfligt    äfventyr  under  en 
af  sina   många   utrikes   resor.      »Svensken 
uti    Italien»,    heter    romanförsöket.      En 

rik    jude    blef    mördad    på  ett  italienskt 
värdshus,     der     baron     Ramel    tagit    in. 

Värden,   som   verkställt  mordet,  lade  vap- 
net blodigt  under  den  säng,  der  baronen 

sof,  och   lät    bloddroppar   visa  vägen  till 
detta  rum   från   den    mördades,   hvarefter 

rättshetjenter  eftersändes.    Baronen  fäng- 
slades och  lades  på  sträckbänk,  då   en   af 

värdshusets   betjening,  som  rördes  af  hans 
oskuidslugna   men  grymma  smärta,  angaf 
den   brottslige.    Baronen  sände,  så  länge 

han  lefde,  en  pension  till   tjenaren.     Fi- 
deikommisset tillträddes,  dä  baronen  1826 

afled  utan  barn,   af  den  yngste  Ifroderns, 

kapten    Otto    Ramels    äldsta  son,  baron 

Hans     Ramel,     om    hvars   verksamhet   på 

sin   ort  må,   blott    såsom   exempel,   näm- 
nas,    att    han    här  upplät  lokal   till   den 

för    hela    trakten    så  gagncliga  Färs  hä- 
rads sparbank,  till   hvars  inrättande   lian 
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ock  verksamt  bidrog.  Han  var  gift  med 

den  lör  sitt  snille  ij  mindre  än  sin  skön- 
het utmärkta  gretVinnan  Ebba  De  la 

Gardie.  Efter  denne  Ramels  död  1856 

innebar  sonen,  adjutanten  hos  H.  M. 

Koniiiigen,  Otto  A.  P.  Ramel,  fideikom- 

misset. —  Egendomen  utgöris  at"  tills. 
p:a  43  ratl.  al'  hvilka  följande  äro  sättrier: 
O/ceibkhater,  4  mtl  (tax.  till  23U.000 

rdr),  Scaitåjo  l^/g  u\i\,  'rullecsbo  iV/^mli: 
liemmaiKii  ligga  inom  Ofveds,  Skartofta, 

Harlösa,  Björka,  Urandsta,  Illstorp,  Östra- 
by,  Womb  och  Asuras  socknar;  hela  ta- 

xeringsvärdet upptages  till  nära  3  millioner 
rdr  rmt;  tunnlandtalet  till  19,111,  af 

hvilka  1,400  löfskog  och  1,500  barrskog; 

af  verk  finnas  qvarnar,  tegelbruk,  brän- 
neri  och  mejeri,  djurhage  med  dofhjortar 
och  rådjur.  Säteriet  är  roteradt  till  Södra 
Skånska  Infanteriet  och  uppställer  16  man. 
Gården  underiiållur  3  skolhus.  Rörande 

patronatsriitten  hänvisas  till  artikeln  om 

Ofve^ds  socken. 
Öfved,  Övith,  Ur,  Ut,  Udvitz,  Uvit, 

U/vid,  Uwid  och  Ewith,  fordora  ett  klo- 
ster, förekommande  i  gamla  handlingar 

under  här  nppgifna  olika  namn,  var  be- 
läget i  Öfveds  socken  och  Malmöhus  län, 

nära  förutbeskrifna  Ofvedsklosters  herre- 

säte, ett  par  tusen  alnar  fiän  Womb- 
sjöns  östra  stränder.  Med  någon  visshet 
känner  man  ej  på  hvad  tid  eller  af  hveni 
detta  Skånes  i  fordointima  rikaste  kloster 

blifvit  stiftadt.  Imellertid  uppgifvas  för 
detsammas  anläggning  åren  1165,  1197 

och  1201,  och  anses  det  varit  ett  munk- 
kloster  af  Priemonstratenser-orden,  hvilket 

på  latin  kallades  Insula  S.  Trinitatis. 
Munkar  af  denna  orden  inkoramo  till 

norden  1128,  men  prof.  Brunius  anser, 
att  bröderna  frun  Lunds  kloster  af  samma 

namn  först  utflyttat  till  Oi\c(.\,  i  be- 
traktande deraf,  att  Trefaldighetsklostret 

i  Lund  ej  namnes  sedan  ett  sådant  upp- 
stått i  Öfved.  Att  klostret  äfven  under 

den  sednarc  medeltiden  hörde  till  denna 

orden,  bevisas  af  ett  bref  af  d.  3  Sept. 
1443,  som  abboten  Johan  i  Pudgloue 

(nu  Pudagie  på  L^sedora)  i  egenskap  af 
ordens  visitator  utfärdat  till  abbolerna  i 

Tumetorp,  Bekkescliough  och  Övith,  an- 

gående en  beslutad  reformation  af  orden.  *) 
Vid  reformationen  indrogs  klostret  till 

kronan,  och  bortgafs  i  konungens  ego 

som  pantlån.  Den  siste  länsherren  var 

*)  Offic  vidimatiou  i  daoska  Gcheiin-arkivet- 

Sten  Mattsson  till  Rönneholm,  som  1613 

innehade  det.  Följande  året  utbyttes  det 

med  diih^ii-ande  gods  af  Christian  IV  mot 

Hammars  gård.  Att  klostret  varit  gan- 
ska rikt  synes  af  en  förteckning  på  dess 

gårdar,  upprättad  efter  det  de  kommit 
i  kronans  händer,  och  dock  hade  de  si- 

sta abboterna  undansålt  flera  «t\derlydaude 

gårdar.  Såsom  den  siste  priorn  namnes 
en  Algotus  Laurids  Thomsen.  Af  de 

gamla  klosterbyggnaderna  qvarstod  år 
1680  en  storartad  ruin  med  ruiidbågiga 

fönsteröppningar;  nu  finnes  vid  Öfveds- 
klosfer  intet  spår  efter  någon  medeltids- 

byggnad. 
Ofvenstorp,  gård  uti  Hasslösa  socken, 

Kinnefjerdings  härad  och  Skaraborgs  län, 

af  '/^  mtl  (räl.se;  har  varit  köpehemnian, 
som  efter  1723  års  adeliga  privilegier 

iklädt  sig  gammal  frälse-natur;  var  1865 
taxerad  till  7,000  rdr  rmt;  egare  A.  G. 
Andersson. 

Öfverbo,  gård  i  Skuttunge  socken, 
Bäliuge  härad  och  Uppsala  län,  af  1  mtl, 

vid  pass  1^/^  mil  frän  Uppsala.  Här  har 
fordom  varit  masugn,  uppbyggd  af  gref- 
vinuan  B.  Cronström  och  år  1734  privi- 

legierad för  hennes  dotter  fröken  Frölich, 
sedan  gift  med  häradsliölding  J.  Fuuk, 
som    var  egare  år   1741. 

Öiverby,  gård  uti  Windö  Ijerding  af 
Wermdö  socken  och  Stockholms  län,  1V2 

mil  öster  från  kyrkan,  som  ligger  2  mil 
från  hufvudstaden,  består  af  IV2  n^tl 

frälse.  Bland  gårdens  egare  kan  uppgif- 
ves  slägterna  Bonclc  och  Natt  och  Dag 

på  1600-talet.,  Herraelin  1741,  v.  Torck, 

1772,  Åkerbergs  arfvingar  1849,  gross- 
handl.  J.  F.  Nyberg  i  Stockholm  1865,  då 

Öfverby  med  underl.  1  mtl,  taxerades  till 

68,660  rdr  rmt. 

Öfverby,  egendom  uti  Sollentuna  soc- 
ken och  härad  af  Stockholms  län,  '/^  mil 

n.  v.  från  kyrkan,  som  ligger  1^/,  mil 
från  hufvudstaden,  består  af  IV4  mtl 

skatte,  V2  fi'älsc  Öfverby  med  qvarn  jemte 
Vg  latl  Fjellen.  Egare  ha  varit  Ruck 
1772,  Fredling  1849,  enkefru  Frendberg 
år  1865,  dä  godset  taxerades  till  53,000 
rdr  rmt. 

Öfverby,  by  med  marknadsplats  och 

handelsbod,  i  Undenäs  socken,  Södra  Wads- 
bo  härad  och  Skaraborgs  län,  vid  pass 
3  mil  från  Maricstad  och  Askersund;  V2 

mtl  frälse,  5  hemmansbrukare,  något  öfver 

50  inbyggare;   marknaden  hålles  den  21 
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November,  och  afser  liiiliaiidel;  dessutom 
äro  2  tort^(lai;ar  i   veckan. 

Ofverby,  by  i  Kongs-Barkarö  socken, 
Åkerbo  härad  och  Wcstcriis  län;  135  in- 

byggare; 6  ratl  skatte-rusthåll,  1  mtl 
krouo;  häraf  utgöra  2  mantal  skatte  en 
egendom,  år  18G4  tillhörig  sekreteraren 

G.  btrömstedt,  1  mtl  kronu  iir  kaptens- 
boställe. 

Ofverby,  hemman  uti  Herrestadä  soc- 
ken, Lane  härad,  (iöteborgs  och  Bohus 

läu,  med  en  stor  tortiuosse,  som  eger  ett 

ovanligt  rikt  lager  af  säväl  skär-  som 
stamptorf. 

Ofverby,  skatte-hemman  uti  Hyltiuge 
socken  af  Willättinge  härad  och  Nykö- 

pings län,  nära  Jälundsviken,  af  2V4  mtl, 
har  varit  ladugård  under  Jälund  i  Gryt, 
tillhörigt  slägten  Fleetwood  frän  medlet 

af  IGOO-talet  till  omkring  1798,  är  nu 
styckadt. 

Ofverby,  gård,  se  Naglum's  socken. 
Ofverby,  ett  mtl  frälse  uti  Törnevalla 

socken.  Åkerbo  härad  och  Linköpings  län, 
vid  pass  IV4  n>il  fiån  Linköping;  är  köpt 
från  kronan  år  1651  af  x\nd.  Gyllenklou, 
tillhörde  1686  Hägerstjernas  arfv.,  1700 
frih.  Ph.  Marderfelt,  1726  fru  grefvinnan 
Piper  på  Stureforss;  lydde  1852  under 
Svenneby  i  Örtomta;  hemmanen  Ofverby, 
2  mtl  frälse,  hade   1865:  6  egare. 

Öfver-Enhörna,  socken,  se  Enhörna, 
Öfver-.  Inbyggarnes  antal  år  1865:  600- 
Undervisningen  bestreds  nämnda  år  i  en 
fast  skola  pä  3  klasser  af  en  examinerad 

lärare;  barnens  antal  var  94;  årliga  in- 
komsten af  donationer  är  ungefär  36rdr; 

nytt   skolhus   är   uppbygdt  1866. 

Öfsrer-Gran,  Öfra  Gran  (1409),  Öfra 
Gren  (1437),  socken,  se  art.  Gran,  Öfver-. 
Inbyggarnes  antal  1865:  1,165.  Under- 

visningen bestrides  af  en  examinerad,  en 
oexaminerad  lärare  och  en  lärarinna  i  en 

fast  __skola  och   2  småskolor. 
Öfvergren,  eller  Stora  och  Lilla  Åhre 

gren,  ett  helt  frälse-hemmau  i  Ödsmål 
socken,  Inlands  Nordre  härad,  Göteborgs 
och  Bohus  län,  tillhörande  Hvitfeldska 

donationen,  är  tilldeladt  gyranasii-fogden 
till   boställe. 

Öfver-Hogdal,  Öfra  Hoadal,  socken, 
se  art.  Högdal. 

Ofverhulta,   nuvarande  Sturehof. 

Öfverhärde,  by  uti  Walbo  socken  af 
Gestrikland  och  Gefleborgs  län;   350  in- 

VII. 

byggare,  3  sågar,  1  tegelbruk.  Här  till 
drog  sig  år  1735,  att  en  bonde,  Jöns 
Larsson,  skjöt  2:ne  skrufvar  in  i  sitt  huf- 
vud,  i  det  han  lossade  sin  bössa  på  ett 
par  åkerhÖDs.  Skrufvarne  kunde  ej  utan 
lifsfara  uttagas;  de  blefvo  derföre  qvar- 
sittande,  och  Jösse  Larsson  lefde  detta 
oaktadt  frisk   oeli   sund   ännu   i   21    år. 

Öfver-  och  Ytter-Järna,  socknar,  se 
art.  Järna-Olver.  Inbyggarnes  antal  år 

1865:  1,900.  Undervisningen  besti-eds 
nämnda  år  i  en  fast  skola  om  2  klasser 
samt  4  småskolor  af  en  examinerad  och 
en  oexaminerad  lärare  samt  3  lärarinnor; 
skolbarnens  antal  244,  deraf  80  i  hemmet. 
Till  skolan  hörer  ett  planteringsland  af 
14,000  cjvadratfots  ytvidd;  skolans  årliga 
inkomst  i  dotuitioner  belöper  .sig  till  480 
rdr  rmt. 

Öfver-Kalix,  socken,  se  Calix,  Öfver-. 
I  en  tid,  då  utvandringarne  till  Amerika 
väl  ännu  äro  allmänna,  men  de  första 

gylh.ne  förhoppningarne  om  lätt  och  be- 
qväm  utkomst  i  det  derför  beprisade 
laudet  blifvit  reducerade  närmare  till  det 

sauna  och  verkliga  förhållandet,  så  torde 
en  icke  blott  till  namnet  och  egna  före- 

ställningar inskränkt,  utan  verklig  känne- 
dora om  de  norrländska  landskapens  na- 

tur och  dermed  förknippade  förhållanden, 
äfven  vara  värd  att  inhemtas  af  dera, 
sora  bo  i  en  öfverbefolkad  eller  af  andra 
orsaker  mindre  inkomst  och  hemtrefnad 

gifvande  ort.  Fördenskull  hänvisa  vi  till 
art.  Asele  lappmarks  pastorat,  Luleå, 
Skellefteå,  Sollefteå,  Själevad,  Njurunda, 
Qvickjock  ra.  fl.  och  tillägga  här  lill  hvad 
redan  blifvit  nämdt  under  art.  Calix,  Öfver-, 
några  ekonomiska  uppgifter. 

Jordmånen,  olika  i  de  särskilda  by- 
arne,  är:  i  Bränna  föga  frostländig,  sand 
och  lera;  Grelshyn  icke  frostländig,  sand 
och  lera;  Heden  föga  frostländig,  saud 

och  lera;  Jock  frostländig  och  består  me- 
stadels af  sand;  Landsjärf,  mindre  frost- 
ländig, sand  och  lera;  Wännäs  frostlän- 

dig, sand  och  lera;  Nybyn  frostländig, 
sand  och  lera;  Svartbyn  frostländig,  sand 
och  lera;  Rödupp  frostländig,  sand  och 
lera;  Lomträsk  frostländig,  stenbunden 
mark;  Alsjärf  och  Kolmjärf  lika  med 
föregående.  Mickojurf  mindre  frostländig, 

af  sand  och  lera.  Gyljens  bruk,  frostlän- 
dig, sand  och  iera.  —  Åkerbruksmethoden : 

åkern  upplöjes  (mestadels  om  våren)  med 
vält  (plog)  samt  öfverköres  med  pinnharf 
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såväl  före  som  efter  sådden;  Så7)ingstiden : 
i  början  af  Juni  månad.  Skördetid:  i 
slutet  af  Augusti  och  början  af  September. 
Äring:  3:dje  och  6:te  kornet  af  korn, 
8:de  kornet  af  råg  och  potates.  Ar  1863 
kostade  en  tunna  korn  20  rdr,  en  dito 
rås:  23  rdr,  en  d:o  potates  6  rdr,  en 
skrinda  häst  hö  om  40  Ifd  18  rdr,  en  d:0 

kohö  om  40  /fiJ  12  rdr.  —  Anga7'7ies 
beskafenhet:  elfsängarne  lemna  göd  af- 
kastning,  då  desamma  om  våren  öfver- 
svämmas  af  vatten,  hvilket,  liksom  Nil- 
fioden,  medför  och  afsätter  ett  gödande 
ämne.  Men  då  hög  flod  inträflar  i  Juli 
och  Augusti,  händer  ej  sällan,  att  ängarne 
dcraf  taga  skada  och  afkastningen  till 
följd  deraf  blir.  såväl  till  sin  beskafifenhet 
som  mängd,  dålig.  Myrängarne  lemna 
dålig  afkastning.  Rödjningsland  lemna 
bättre  afkastning.  Lindor  förertnnas  föga 
hos  allmogen,  men  vid  Gyljens  bruk  i 
stor  mängd  samt  lemna  god  afkastning. 
OdlmgstiUjallen  finnas  nästan  öfver  allt. 
Utdikning  af  sjöar  har  egt  rum  på  några 
ställen  med  god  förhoppning  om  en  rik 

afkastning.  Utdikning  af  myrar  är  bör- 
jad, men  i  liten  skala,  emedan  allmogen 

saknar  kännedom  om  fördelen  deraf.  Sko- 
gen, de  sednare  åren  bättre  vårdad  än 

förr,  bör  tåla  vid  den  afverkning,  som 
nu  eger  rum.  Timmer  försågas  vid  de 
tvänne  inom  socknen  befintliga  sågverk, 
samt  handsågas  till  plankor  af  allmogen. 
Ladugårdsskötseln  är  väl  vårdad,  och  en 
ko  afkastar  från  3  till  5  lt6  smör  årl. 

Här  är  brukligt  att  gifva  korna  varmt 
vatten  att  dricka;  racen  ej  stor,  men  af 
god  beskaffenhet.  Får  finnas  i  mycken- 

het, men  äro  små  till  växten,  så  att  de 
lemna  blott  3  H.  ull  årl.  Hästar  köpas 
merändcls  från  Finland.  Svin  börjar  all- 

mogen nu  lägga  sig  till.  Tjära  och  pott- 
aska tillverkas  obetydligt;  salpeter  icke 

alls.  Handsägning  af  bräder  (plankor) 

uppgår  till  cirka' 12,000  tolfter.  Tegel slås  för  eget  behof  och  begagnas  mest 
obrändt.  Ett  sommardagsverke  betalades 
1863  med  2  rdr,  ett  viuterdagsverke  med 
1  rdr,  Forsling  förekommer  icke,  utan  är 
allmogens  tid  upptagen  med  hemmanssköt- 

sel och  planktillverkning.  En  drängs  lön 
150,  en  pigas  lön  50  rdr. 

Hemmantalet  24  y.J{  mtl,  deraf  18^^ 

sk.,  4:\l  kr.,  1^52  tr.,'beboddes  1865  af något  öfver  3,000  personer,  deraf  200 
hemmansegare,    170   inhyseshjon,  60  fat- 

tiga. Dessa  erhålla  understöd  såväl  i 
penningar  som  spannmål,  äfvensom  föda 
pä  vissa  rotar.  110  beväringsmanskap. 
All  fast  egendom  taxerades  år  1863  till 

818,700  rdr  rmt.  —  I  socknen  är  post- 
station. 

Ofverkyrka,  två  hemman  uti  Gök- 
!  hems  socken,  Wilskc  härad  och  Skara- 

borgs län,  vid  pass  V^  mil  från  Falkö- 
ping; af  1  mtl  krono  h vartdera,  deraf 

det  ena  är  pastors  stom,  med  4  brukare, 

och  det  andra  kyrkoherde-boställe.  En 
sägen  förtäljer  om  ett  kloster  vid  detta 
ställe,  der  en  helig  man,  vid  namn  Mag- 

nus, varit  munk  eller  föreståndare;  vidare 
hänvisas  till  art.   Magni,  S:t. 

Öfver-Lännes,  Öfver-Lamnes  (1314), 
socken,  se  Läunes,  Öfver-.  Inbyggarnes 
antal  år  1865:    900. 

Ofver-Mo,  by  uti  Tuna  socken  af 
Stora  Kopparbergs  län,  vid  Dalelfven,  med 
flera  för  ståndspersoner  uppförda  stora  och 
vackra  boningshus. 

Öfvernäs,  ett  mantal  krono  i  Näs 
socken,  Ullåkers  härad  af  Uppsala  län, 
såldes  d.  22  Mars  1671  af  Hans  Åkes- 

son Soop  till  r.  r.  friherre  Carl  Soops 
döttrar;  se  vidare  under  artikeln  Näs 

socken. 

Öfverrum,  Öjverwn,  jern-  och  stycke- 
bruk, mekanisk  verkstad  samt  ett  mtl 

kono-skatte  ruslhåll,  uti  Lofta  och  Eds 

socknar  af  Norra  Tjusts  härad  och  Kal- 
mar län,  4V2  mil  från  Westervik,  n.  v. 

från  köpingen  Gamlebyn.  Öfverums  bruk, 

troligen  Sveriges  förnämsta  tillverknings- 
ort för  landtmannaredskap,  med  en  arbe- 

tarepersonal af  300  och  befolkning  af 
800  personer,  är  beläget  vid  en  å,  som 
förenar  sjön  Såghuggen  med  Rifven  och 
sedermera  vid  Winö  utfaller  i  Östersjön, 

ungefärligen  1  mil  från  kusten,  uti  en 

af  dessa  för  provinsen  egendomliga  dal- 
gångar, der  höga,  skogbevuxna  berg  bråd- 

stupa  i  insjöarne,  men  lemna  rum  mellan 
sig  åt  bördiga  åkrar  och  hinder,  genom- 
slingrade  af  den  forssande  strömmen.  Bru- 

ket består  af  2  stångjernshamrar  med  4 

härdar,  2  spik-  och  en  räckhammare,  en 
masugn  mod  etyckgjuteri,  en  stjelp-  och 
en  kupolugn.  Gården  Öfverum  har  ett 
ganska  vackert  mangårdshus,  hvarifrån 
räknas  1  mil  till  kyrkan,  och  hvartill 
hörcr  god  trädgård,  der  bland  fruktträd 
märkes  en  ofantligt  gifvande  och  derjerate 
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härdig  samt  vacker  sort  röda  renetter 
(VVilkenbiirger  citron-renetter).  —  Brukets 
första  privilegier  äro  af  d.  12  Dec.  1665 
och  14  No  v.  1706,  åt  Henrik  du  Try, 
sora  äfvcn  anlade  masngnen  år  1655  och 

styckgjutcriet  1662;  sedermera  meddela- 
des privilegier  d.  9  Januari  173.S  åt  hof- 

junkarcii  G.  G.  de  Besche  och  den  27 
Febr.  1776  åt  J.  1).  Sten.  Kgare  år  1829 
var  kabinetts-kammarherren  och  kommeu- 
dören  m.  m.  frih.  J  C.  Adelsvärd  till 

Adelsnäs,  som  der  nedlagt  betydlig  kost- 
nad pä  praktfulla  byggnader  och  förskö- 

ningnr;  innehades  sedan  af  hans  cnka  orh 
har  för  några  år  sedan  öfvergått  till  ma- 

gen, grcfvc  A.  Stackeibcrg  på  Stensnås. 
—  Ofverum  deltager  i  stycke-  och  am- 
raunitionsgjutningar  enligt  Bergs-kollegii 
skrifvelse  af  den  26  Jan.  1666,  9  Jan. 
1783  och  resolution  af  d.  30  Aug.  1769. 
Stångjernsmidestillverkningen  n])pgafs  år 
1825  till  600  skM.  I  Bergs-kollegii  be- 

rättelser uppgifvcs  tillverkningen  nf  gjut- 
gods,  under  åren  1861  —  1863,  till  8,000  k 
10,000  ctr.  Från  stället  uppgifves  till- 

verkningen i  medeltal  under  de  sednare 
10  åren   hafva  utgjorts  af: 

3,000  st.  plognr  af  olika  modeller  {de 

flesta  pa  stallet  konstruerade,  de  öf- 
riga  frän  engelska    och    amerikanska 

här  förändrade),  030  andra  jordsbrnks-  Rdr. 
maskiner,   till  clt  värde  af    116,000. 

nf  gjntgods  och  andra  mekaniska  arbeten  1  OS, 000. 

8,3<J.T  ctr  stäng-  och   maniifakturjern  .  03,787. 

23,356  ctr  tack-  och  gjutjern    7."),  16 1. 
diverse  sorter  furu-  och  ekspik    ....  10,988. 

401, 536^ 

Högsta  tillverku.  pr  år  uppgick  1862  till  47."i,433. 

Under  sednare  åren  ha,  till  följd  af 
den  stora  efterfrågan  landtbruksredskapen 
rönt,  verkstäderna  blilvit  utvidgade,  samt 
egna  tillgångar  på  rudimaterier,  alltifrån 
det  första  råämnet,  satt  bruket  i  stånd  att 

lämpa  dem  efter  olika  behof  och  gifva 
garanti  för  styrka  och  goda  fabrikater. 

Utom  den  uppmuntran  bruket  inom  lan- 
det rönt  genom  erhållande  af  de  första 

priser  vid  de  flesta  landtbruksmötena  och 
vid  1866  års  allmänna  industriutställning 
i  Stockholm,  ha  dess  tillverkningar  under 

1862  års  exposition  i  London  blifvit  be- 
lönade med  medalj,  äfvensom  vid  inter- 

nationella utställningen  i  Hamburg  1864 
med  största  silfvermedaljen,  den  enda  nå- 

gon svensk  utställare  erhållit,  och  nu 
sednast  innevarande  år  (1867)  vid  verlds- 
expositionen  i  Paris. 
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Bland  verkstadens  fabrikater,  som  före- 
trädesvis tillvunnit  sig  efterfrågan,  nämnas: R:dr. 

Tröskverk  (Barrets)   pris    600. 
D:o       (Burreis)    med    rengörings- 

apparat  och  vandringshjul  för  4 
por  oxar        n     J.OfiO. 

D:o       (Ofvenims  mindre)       »       7.iO. 
Sädesrensarc  (Hornbjs  modell)  ....     »        180. 
Pulper  (Bentall.s)   
Tcgeliörsniaskin   (.Schraggs)       »       300. 
.Skördemaskin  CWoods  h  Allers)    ...     «       3^5. 
Klofversäningsmaskin  (OfveruniS/ .   .  . 

Skumplog  (Gluwers)       o         60. 
Hackelsemaskiner   frän    lO.")  till   60. 
Iläslvandring  för  2  par  hästar  ....  pris     300. 

D:o  för    \    lifist       »        100. 
Varmlufininskin   (John   Eriksson)  .  .  . 

Öfveruins  landtegendom  utgöres  af  9'/2 
mtl,  deraf  1  sk.  Ofverum,  1  sk.  Olofsrum, 
V4  sk.  Sluttorp,  1  frälse  Refverum,  V4 
frälse  Solberga,  V4  frälse  Ryfvenäs  med 
tegelbruk  i  Lofta  socken,  1  ratl  Slcörse- 
rum  med  qvarn  för  3  par  stenar  och 
grynverk,  en  enbladig  och  en  flerbladig 
såg  i  Eds  socken,  2V2  mtl  skatte,  1V4 
frälse  i  Dalhems  socken,  allts.  åsätt  ett 
taxeringsvärde  af  488,500  rdr  rmt.  — 
Öfverrums  stångjernsbruk,  enligt  kongl. 
brefvet  af  den  24  Nov.  1832,  hörande  i 
ecklesiastikt  hänseende  till  Eds  socken, 
är  tax.  till  74,000  rdr,  masugn,  gjuteri, 
faktori  och  dithörande  bostäder  till  150,000 
rdr  rmt,  Lerboholms  lastplats  till  2,000 
rdr,  allt  i  Lofta  socken,  alltså  hela  egen- 

domen uppskattad  till  714,500  rdr  rmt. 
Vid  Ofverum  finnes  sparbank,  der  år  1865 
voro  4  delegare  med  en  behållning  af 

2,400  rdr,  sedan  1859  station  för  pro- 
vincialläkaren  i  Tjusts  distrikt,  numer 
äfven  ett  filialapothek  under  det  i  We- 
stervik. 

Öfver-Selö,  socken,  se  art.  Selö,  Öfver-. 
Inbyggarnes  antal  1865:  1,350.  Under- 

visningen bestreds  då  i  en  fast  skola  ora 
2  klasser  och  en  småbarnsskola  af  en 
examinerad  och  en  extra  ordin,  lärare; 
skolbarnens  antal  var  175,  deraf  20  i 
hemmet.  Skolans  saldo  uppgick  till  8,233 
rdr;  årliga  inkorasten  af  donationer  stiger 
till  67 Vo  rdr. 

Ofversjön,  sjö  uti  Sollentuna  härad  af 
Stockholms  län,  med  utfall  i  Edsjön. 

Ofversta,  by  och  majors-boställe  i 
Hallsbergs  socken  och  Örebro  län,  2% 
mil  från  Örebro;  det  sednare  af  2  man- 

tal. Jordmånen  består  dels  af  vanlig 
åkerlera,  dels  af  skifferhaltig,  något  gröfre 
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sand,  hvars  särskilda  korn  till  större 
delen  utgöras  af  fältspat.  Denna  sort 
sand,  som  ofta  anträöas  i  Nerike  på 
öfvergångsformationen,  är  i  oodladt  till- 

stånd alltid  utmärkt  för  sin  rika  flora 

af  Papilionaceernas  familj,  och  förtjcnar 
mycken  uppmärksamhet  af  jordbrukaren, 
emedan  skördarne  å  densamma  »nästan 

aldrig  slå  fela  samt  kan  genom  ända- 
målsenlig kultur  och  växtföljd  uppbringas 

till  mycket  hög  bördighet;  här  indelades 
1861  af  länsagronoraen  109  tid  28  kpl. 
gammal  åker  och  odlingsmark  i  skiften 
och  cirkulation  med  åtföljande  lämplig 
afdikning  å  krouoboställsjord  och  likaledes 
26  tid   29  kappland  åkerjord. 

Öfver-Torneå ,  socken,  se  Torneå, 
Öfver-.  Tilläijg:  socknen  erhöll  egen  kyrko- 

herde 1606. 

Öfvertorp,  by  uti  Skaraborgs  län  på 
1^4  ratl  skatte  (c:a  70  inbyggare),  deraf 

1  mtl  hör  till  Kongslena  och  ̂ /^  ratl  till 
Hvarfs  socken  af  Wartofta  härad;  IV2 
mtl  lyda  under  Kaflås. 

Öfveråda,  Öfver-Äda,  frälse-säteri  uti 
Wagnhärads  socken,  Hölebo  härad  och 

Nyköpings  län,  beläget  vid  Trosa-ån,  ̂ 2 
mil  från  Trosa  stad,  består  af  1  mtl, 

med  qvarn  och  bränneri,  och  de  under- 
lydande af  SVs  mantal.  —  En  del 

af  denna  egendom  tillhörde  på  1400- 
talet  Tyska  orden;  en  annan  del  lydde 

under  Strengnäs  domkyrka.  Öfveråda  köp- 
tes 1642  från  kronan  af  Patrik  Kinne- 

raundt  (Kiuuinraundt),  som  grundade  sä- 
teriet ;  bland  öfriga  egare  må  nämnas: 

öfverste  Ehrensvärd  (död  1737),  friherre 
Örnfeldt  1770,  friherre  Falkenberg  1800, 
frih.  Posse  efter  1812,  grefve  Oxenstierna 

1825,  och  P.  A.  Isoz  år  1865,  då  god- 
sets taxeringsvärde  upptogs  till  218,500 

rdr  rrat.  —  Af  de  underlydande  äro 
Öfveråda  2  ratl  skatte-rusthåll.  Ytteråda 

l'/4  frälse,  Östanåda  Vg  fi'ålse,  V2  skatte. 
Dagunga  '/^  skatte  samt  1  mtl  frälse  i 
andra  hemman,  belägna  inom  socknen, 

och  3V2  mtl  frälse  ligga  i  Trosa  lands- 
församling. Det  undra  jordlagret  här  har 

vid  professor  Mullers,  under  1859  års 

sommar  verkställda  jordborrningar  befun- 
nits, såsom  innehållande  kali,  phosforsyra 

och  kalk,  vara  betydligt  fruktbarare  än 
det  öfra;  dcrjemte  upptäcktes  åtskilliga 

mergella^er  med  läge  att  kunna  tillgodo- 
göras. Vid  samma  års  tätting  af  jord- 

bruksredskap tillerkändes  löreträdet  åt  en 

härstädes  tillverkad  rullharf  i  anseende 

till  dess  enkla  konstruktion  och  låga  pris. 
Bland  bevis  på  att  en  omsorgsfullt  skött 
ladugård  lemnar  jordbrukaren  en  större 
vinst,  må  anföras  följande  beräkning  öfver 
Ada  ladugårds  afkastning  år  1858,  inta- 

gen i  Hölebo  härads  Hushållnings-Gilles 
årsberättelse: 
75  kor  lerunade   40,468   k:r 

mjölk  ä  :?5  öre   10,117  rdr. 
uader  året  åtgick  2,000  Ué. 

gröpe  ä  75  öre       1,500 
500  tannor  rofvor  ä   I    rdr 500 

2,000 

I  då  gödseln  antages  betäcka  öf- 
i  riga  kostnader,  återstår  alltså                 8,117   u 
I  att  fördelas  på   9,200   iS  hö;    behållningen  blir 

j  89,3  öre  för  hvarje  1%. 
Vid  cirkulation  med  3-årig  vall  påräknar  man 

1  fä   150  1'Va   pr   tunnland,    som   efter    89,3  pr  l^ 
i    gör    .^-  .  •  ;   133:  95. 
I  härifrån  afgår  bergningskostnadeu  ...       8:  95. 
I    behållniugen   125  rdr 
I  för   hvarje   tid    vall,    hvilkeu    nettobehällning  ej 
j  erhälies  genom  siidesgröda. 

j  Ogelströmmen,  vattenfall  i  Angerman- 
elfven,  4  mil  från  Ströms  kyrka,  Vo  mil 
från  Gårduäs. 

j  Öggestorp,  Yggestorp  (Yggilsthorp  år 
;  1357),  socken  i  Tveta  härad  af  Jönkö- 
!  pings  län,  annex  till  Rogberga,  gränsar 
i  i  norr  till  Hakarp  och  Lekaryd,  i  öster 

till  Forserum,  i  söder  till  Ödestugu,  i 

vester  till  moderförsamlingen  och  inne- 

håller på  en"  areal  af  14,464  tunnl.  fast 
mark  och  13,987  qvadratref  vatten  (hela 
arealen  94,995  qvadratref)  27%  mtl,  af 
h vilka  9  äro  skatte,  2V2  krono,  16V8 

frälse,  bebodda  år  1865  af  870  inbyg- 
gare, hvilket  antal  sedan  1805  ökats  med 

220.  Jordmånen  är  till  mesta  delen  sand, 

stundom  mullblandad  af  svagare  beskaf- 
fenhet, h vårföre  skogsbruk  och  brytning 

af  sandsten  intaga  ett  vigtigt  rum  bland 
näringarna.  I  Stensjön,  som  upptager 
vattnet  från  den  längre  i  söder  liggande 
Tenhultasjöii  och  ett  annat  tillflöde  från 

sydost  samt  sedan  utfaller  mot  norr  ge- 
nom Husqvarnaån,  finnes  sjömalm.  På 

gränsen  mot  Eogberga  stryker  Klefva 

bergås.  Skifl'er  träffas  på  några  ställen. 
Södra  stambanan  går  genora  socknen. 
Taxeringsvärdet  år  1863  var  1,060,200 

rdr  rmt.  —  Kyrkan,  med  ett  trigonome- 

triskt  bestämdt  läge  mellan  57",  43' 
36,5i"  latitud  och  3",  40'  16,54"  longitud 
frän  Stockholms  observatoriura,  ligger  i 
socknens  norra  del  vid  Stensjön,  1%  ™il 
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s.  o.  fnlii  Jönköping;  hon  upp<^ifVcs  först 
ha  varit  f^ruiulhigd  vid  liommelsjobij,  der 
ruaii  funnit  leninin}<ar  efter  murar;  i  henne 

förvaras  kliidcr  som  tillhört  den  pä  skep- 
pet WacliUneister  den  10  Augusti  1G95 

dödskjutne  kapten  Erik  liiljbing,  hvilkens 
sJägt  {cjort  kyrkan  åtskilliga  föriiringar. 

Barnundervisningen  onibesörjes  i  en  llyl- 
tande  skola  oeh  en  småskola.  Antalet 

inom  skolåldern  varande  barn  uppgiek  ar 

1866  til!  126.  Skolhus  oeh  soekcnbiblio- 
thek  finnas;  äfven  en  pensionsförening 
för  (Jlfsuäs  gods  och  underhafvaude  med 

vilkor,  som  för  all  framtid  betrygga  in- 
sättaren att  draga  fördel  af  den  gjorda 

insatsen.  Sålunda,  om  den,  för  livilken 

insättningen  göres,  dör  innan  han  kom- 
mit i  åtnjutande  af  pensionen,  skall  dit 

belopp,  som  af  pensioiisföreningen  utbe- 
talas, åter  deri  insättas  för  den  aHidiies 

enka,  och  sedan  hon  är  död,  eller  om 

sådan  ej  finnes,  för  nugot  af  den  dödas 
barn  eller  barnbarn,  och  i  första  rummet 

någon  eller  några  af  dessa,  som  bo  på 
Ulfsnäs  gärd  eller  gods.  Finnes  ej  enka, 

barn  eller  barnbarn,  skall  summan  in- 
sättas för  någon  annan  af  Ulfsuäs  gods 

underhafvaude  eller  deras  barn,  allt  en- 
ligt dåvarande  disponentens  af  Ulfsnäs 

bestämmande.  —  Hiijöls  soldattorp,  be- 
läget iVo  f"il  fiån  Jönköping,  har  fått 

en  viss  märkvärdighet  derigenom,  att  år 

1828  den  18  Dec.  uppvälde  i  dess  när- 
het ur  en  hård  gräsbacke  vid  solens  upp- 

gång ett  vattenflöde,  som  uppkastade  och 
bortsköljde  med  största  häftighet  100  lass 

jord  och  småstenar;  under  explosionen 
ljöd  det  i  luften  som  ett  åskdunder. 

Samma  år  i  Sept.  förmärkte  man  ock  på 

samma  ställe  en  ganska  betydlig  jord- 
stöt. Gamla  män  i  orten  halva  från  för- 

fädren  en  spådom,  att  hemmanet  Higöl 
skall  få  sin  undergång  genom  utbrott  af 
en  underjordisk  elf,  liggande  ofvanföre 

gården.  —  Bland  gårdar  och  lägenheter 
må  nämnas:  Ulfsnäs  säteri  och  bruk, 

Sjöeryd  och  Sjöbenj,  säterier;  —  Oijijes- 
torp,  1  mtl,  pastors  stora;  i  samma  by 

V4  tnti  komminister-boställe;  —  Målen 

^2  mantal,  och  Rominelsjö  ̂ /^  mtl,  äro 
militife-boställen.  —  Adress:  Tenhults 
station. 

Ögglunda,  Öglunda,  Höglunda  eller 
Ojelunda  och  Olanda,  Öghialuuda  (1452), 

annex-socken  till  Waridiems  pastorat,  är 
belägen  uti    Walla    härad    af    Skaraborgs 

län,  l'/^  nul  n.  v.  från  Sköfde,  —  med 
en  mfdelhöjd  af  440  fot  öfver  hafv.t  — 
skiljegränsen  mellan  Wadsbo  och  Walle 

härader  samt  de  tre  kyrkosockiiarne  Ögg- 
lunda, Lerdala  och  Kggby  utgöras  af 

hemmanen  Fldmshitlt  Vg  ™tl  skatte,  och 
Lilla  KalliuU  Vg  fiälse  (en  egendom), 
arealen  0,172  qvadratrail,  deraf  0,0C9  skog 

(t^fter  direktör  Friberger),  0,i7i  qvadr.mil 

land  =  3,957  tid  och  0,013  qvudratmil 
vatten  (Ilalir),  är  tördelad  på  13.{.t  mtl, 

af  h vilka  9^^  skatte,  IV2  kronö,'  2% frälse  (alltså  297  tid  på  1  mtl).  Jord- 
månen i  åkern  är  svartmylla.  Dels  på, 

dels  vid  vestra  sidan  af  berget  Billingm, 

som  till  en  del  är  beläget  inom  denna 

församling  och  hvarifräii  en  herrlig  ut- 

sigt  erbjuder  sig  öfver  en  flera  mil  om- 
fattande slätt  med  sjöar  och  lundar,  ängar 

och  sädesfält,  kyrkor,  byar  oeh  enstaka 
gårdar  samt  i  bakgrunden  det  isolerade 

berget  Kinnekulle,  äro  hemmanen  natur- 

lige» bergaktiga,  men  de  öfriga  någor- 
lunda jemna;  för  öfrigt  omskifta  dalar 

och  kullar.  Skogen  är  ej  tillräcklig.  Uti 
en  flokalks-ränna  nedrinner  från  nämnda 

berg  Dunkefors  eller  Ulunda  bäck  mellan 

Warnhem  och  Ulunda,  går  under  en  åker- 
lycka  vid  pass  200  alnar,  framkommer 
åter  ur  jorden  och  drifver  en  qvarn.  Då 
flod  inträffar,  ryrames  ej  vattnet  i  sin 

vanliga  gåug.  Vid  en  ovanlig  flod,  för- 
orsakad af  s.  k.  skyfall  är  1811  i  början 

af  Juli  månad,  upptäcktes,  att  bottnen 

på  många  ställen  består  af  sådan  sten, 

som  nyttjas  till  skrifhällar.  En  helso- 
källa, efter  förmodan  upptäckt  först  år 

1775,  flunes  å  Ulunda  egor,  kallad  Him- 
melskällan ;  hennes  ådror  gå  genom  en 

närbelägen  bädd  af  gyttja,  som  har  sam- 
ma egenskaper  med  den  vid  Loka;  en 

annan  helsokälla  finnes  å  Lilla  Kcdhults 

egor,  h varom  se  art.  Fläinslätt.  lubyg- 
garnes  antal  uppgick  1865  till  c:a  460. 
—  All  fast  egendom  är  tax.  till  236,800 
rdr  rmt. 

Socknen  var  redan  före  1452  delad 

mellan  Istrum  och  Asaka  i  Skånings 

härad.  Kyrkan,  liten,  ligger  0,6  mil 

fråu  moderkyrkan,  mellan  58",  26"  5,73' 
longitud  och  4",  21"  54,2i'  latitud.  — 
Barnundervisningen  bestrides  gemensamt 

med  Egby  uti  en  fast  skola  om  5  klas- 
ser och  i  en  småbarnsskola,  af  en  exami- 

nerad och  en  oexaminerad  lärare;  skol- 
barnens  antal    år   1865  var    något  öfver 
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200;  till  skolan  hörde  ett  planterings- 
land al  46,000  qvadratfots  ytvidd.  Midt 

för  Sandtorp,  der  vattnet,  från  Billingen 
gjort  sig  rymlig  väg,  kallail  Jättevägen, 
uppfylld  med  mycken  grof  sten,  finnas 
nedanför  berget  2:ne  liöga  rakt  uppstå- 

ende stenpelare  med  flera  afsatser.  På 
flera  ställen  finnas  djupa  hålor,  deribland 
isynnerhet  märkes  Gröthålan  vid  Holängen 

midtför  Skarkeby;  denna  hålas  kanter  be- 
stå af  hopvräkta  stenar  och  jord  högre  än 

jordytan.  En  brådstörtning  kallad  Ätte- 
stupa  finnes  utför  Billingsberget  midt  för 
Öglunda  by  vid  hemmanet  Hallan;  äfven 

uppgifver  Liljegren  Kettil  Eunskes  graf- 
sten   vara  här  till  finnandes. 

Bland  gårdar  må  nämnas:  Krogstorp, 

som  disponeras  af  öfverste-Iöjtn.  vid  Ska- 
raborgs regimente,  —  Bockaskede,  V2 

frälse,  med  %  skatte  i  Hindstorp ;  —  i 

byn  Ogglunda  pä  6^/4  mtl  skatte,  lYa 
frälse,  med  21  brukare,  är  1  mtl  pastors 

tilldelningsstom,  'A  mänt.  komministers- 

boställe  sedan  186"l  efter  att  från  1718 
ha  varit  disponeradt  under  biskopssätet 
Brundsbo  i  Asaka  af  biskopen  i  Skara; 
skall  dessförinnan  varit,  såsom  nu,  kapel- 
]ans-i)ost.  —  Hemmans-namn  äro  vidare: 
Bjömebacken,  Bosstorp,  Hulan,  Kjerr, 
Kårstorp,  Nätei^säter,  Ana,  Åbod.  —  Adr.: 
Sköfde. 

Ohe,  fordom  en  socken  i  Gäseneds 

härad  af  Elfsborgs  län,  år  1350  troligen 
en  del  af  Molla  (månne  Odh?),  men  re- 

dan  före  reformationen  försvunnen. 

Olma,  se  Ona. 

Öhrbäck,  se  Örbäck. 

Ölirträsk,  se  Örträsk. 

Oja,  by  och  marknadsplats  uti  Smula 
socken,  Redvägs  härad  och  Elfsborgs  län, 
IV4  mil  från  Falköping;  byn  innehåller 
2  mtl,  deraf  1  frälse,  5  brukare,  70  in- 

byggare; tax. värdet  är  38,800  rdr. 

Öja,  by  i  Asaka  socken  af  Skaraborgs 
län,  med  årlig  marknad  den  8  Juni  och 

18  Oktober  sedan  år  1772;  är  väl  ge- 
nom sednare  författningar  indragen,  men 

ännu  samlas  allmogen  der  till  handel 

med  kreatur  och  spannmål  samt  till  varu- 
byten. 

Oja,  två  och  V4  rntl  krono,  uti  Stora 
Malmj  socken,  Oppuiuia  härad  och  Ny- 

köpings län,  vid  kyrkan,  4%  rail  fiän 

Nyköping,  utgör,  med  Strökärrstorp,  prest- 
gård. 

eja. Oja,  hemman  uti  Björlunda  socken, 
Daga  härad  och  Nyköpir^gs  län,  af  Vg 
mtl  skTitte  och  Vt  fiälse,  som  lyda  un- 

der Kkhof;  Oja  är  märklig  af  runstenen 
JVs  917  i  Liljegrens  runurkunder,  der 
den     uppgifves     hafva     följande    inskrift: 
^iminaltt:  auk:  ̂ uaiuunkr:  auk:  <39i 
(Kisl?)  auk:  (6as:  tbau:  litu:  raiaa: 
staiu:  at:  laiarn:  fat^ur:  sin:  niitan: 

Hiutl):  l)ialbi:  ant:  Ijas:  auk:  "^us: 

motl)ir:  — 
Oja,  Oya,  med  Hamra  (Hamar),  kon- 

sistorielt  pastorat  af  2:a  klassen,  hörande 

till  Wisby  stift,  med  21 '/2  mtl,  bebodda 
af  något  öfver  1,200  personer.  —  Oja, 
modersocken  på  Gotland  uti  Wisby  läns 

Södra  fögderi,  7V4  luil  söder  från  Wis- 
by, vid  hafvet,  med  en  medelhöjd  af  30 

fot;  arealen,  0,257  qv.mil  land  =  5,948 
tid  och  0,020  qvadratmil  vatten  (Forsell 

uppgaf  6,434  tid,  deraf  490  vatten),  är 
fördelad  på  löVg  mtl,  deraf  15 V2  skatte, 

V2  krono.  —  Socknen,  med  jemn  mark, 
sand,  ör  och  på  några  ställen  lera  till 
jordmån,  nästan  ingen  skog,  beboddes  år 

1865  af  895  personer.  All  fast  egen- 
dom taxerades  samma  år  till  492,400 

rdr  rrat,  deraf  97,200  rdr  för  annan 
än  jordbruksfastighet  (5,000  rdr  rmt  för 
tullinspektörens  boställe).  Kyrkan  är  den 
tredje  i  norden,  som  har  en  altarnisch 
inom  en  rak  altarvägg.  Ansenliga  mur- 
stycken  qvarstå  efter  ett  kastell,  och  stora 
grushögar,  som  prof.  Brunius  anser  vara 
lemningar  efter  någon  af  de  borgar  Got- 

lands inkräktare  uppfört. 

Ett  ansenligt  fynd  af  mynt  i  en  större 

kopparask  och  smycken  i  en  rund  ask 
af  antik  brons,  öfverdragen  med  en  vac- 

ker derugo  nobilis,  gjordes  häri  Maj 

1838.  Mynten  voro  till  antalet  öfver 

1,500,  dels  cufiska,  dels  tyska,  men  stör- 
sta delen  anglosaxiska,  deribland  flera 

slagna  under  Harald  Knutsson  Harefot 
(1036—1039);  de  yngsta  voro  af  Sven 
Estridsson,  som  dog  1076.  Fyndet  in- 

löstes med  250  rdr  32  sk.  bco.  Af  de 

5  runstenar,  som  i  Liljegrens  runurkun- 
der uppgifvas  förekomma  här,  vilja  vi 

omnämna  en   med  följande  inskrift:    <3a- 
kaups:  siimr:  a  löurl):  litu  kiara: 
(stainr)  .  .  fatl)ur:  6cn:  ok:  brutl)ur: 

öcn:  l)fra:  ̂ al^vues:  sum:  Kia:  kirkiu: 
ati:  ̂ tlin:  c;utl)oinni:  bitl)tu:  fiiri: 

tl)eira:   sialum:   '^)al)oalti:    ali:   siini: 



tl)air:  buiUis:  l)iar:  uutir:  öli:  3ulr: 
kiarll)i:  luik.  —  btöista  e^eiidomen  ut- 

<j;öres  af  Bobbenarfve  "^l^^  mtl,  Ockås 
'/.,,  Strand  \.^.,  mtl,  med  vädcrmjölqvarii 
och  ål)yi;,iriiader  samt  -^/^  mtl  i  andra 
hemman,  alltsammans  tax.  till  88.500 
rdr:  e^rare  konsul  C.  J.  Bfeckström.  — 

Prestgård  '/.^  mtl;  —  Dornerarfve  lV,e, 
och  Botcide  ',g  mantal,  en  välbebyggd 
gård;  —  hemmans  namn  äro:  Roes, 
Byggd  och  Boxarfve. 

Öja,  Öija,  Öye  (1335),  annex-socken 
till  Ystads  stadstörsamling,  är  belägen  i 
Herrestads  härad  af  Malmöhus  län,  nära 

hafvet,  ■%  mil  u.  n.  o.  frän  staden  Ystad; 
arealen,  1,065  tid  =  5,964  qvadratref 
fast  mark  och  O.ooi  qvadratmil  vatten 
(Forsell  uppgaf  1,481  tid),  är  fördelad 
uti  en  by  på  15|l  mtl,  deraf  14 j^  mtl 

uts.  frälse,  1  hospitalshemman  och  ̂ /,g 
mtl  prestgård.  Socknen,  med  eu  medel- 

höjd af  85  fot  och  till  större  delen  jemii 
mark,  har  lermylla  till  jordmån,  ingen 
skog,  men  någon  torfjord;  den  l)ebos  af 

460  personer,  som  numera  begagna  Ma- 
riae  kyrka  i  Ystad;  till  andra  annex- 

kyrkan i  Hedeskog  räknas  '/jg  mil.  — 
Barnundervisningen  bestrides  af  en  exa- 

minerad lärare  uti  en  fast  skola  om  3 

klasser  för  omkring  80  barn;  till  skolan 
hörande  plnnteringsland  upptager  32,000 

qvadratfots  ytvidd.  —  Af  fornminnen 
finnas:  Bondhögen  i  byn  Vestra  Wang, 
Korskullen  i  Norra  Wåugen,  Hålaliögen 
samt  en  ättehög  i  Oja  gårds  trädgärd. 

Oja  by  egdes  i  slutet  på  1300-talet  af 
Niklas  Christiansson,  hvars  söner  kallade 

sig  Most;  lydde  i  17:de  seklet  sannolikt 
under  Herrestad;  var  oå  1760-talet  de- 

lad mellan  Gundralöf,  Söfdeborg,  Toste- 
rup  och  Bjersjöholm.  Betydligaste  går- 

den _är : 
Oja,  egendom,  belägen  V,  mil  u.  o. 

om  Ystad  och  omkring  Vg  D^il  från  hafs- 
stranden.  Den  är  bildad  i  början  af 
1800-talet  af  Gustaf  IILs  gunstling  och 
finansminister,  exc,  grefve  Erik  Ruuth, 

som  af  några  hemman  i  Öja  och  Bjere- 
sjö  byar,  hvilka  fordora  lydt  under  Gun- 

dralöf, bildade  en  afvelsgård,  byggde  en 
ladugård,  anlade  en  fruktträdgärd  samt 
uppförde  norr  om  ladugården  2:ne  små, 
midt  emot  hvarandra  liggande  gula  en- 
våningsbus.  Ar  1812  såldes  afvelsgården 
till  handlanden  i  Ystad,    kommerserådet 

ttjil. 
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Jöns  Peter  Hemberg,  hvars  son,  konsul 
Carl  Hemberg,  bland  andra  förbättringar 
uppförde  en  lada  och  ett  stall  af  stam- 

pad lera;  men  först  sedan  gården  1846 
blifvit  inköpt  af  nuvarande  egaren,  borg- 

mästaren i  Ystad,  lagman  Tage  Ludvig 
Sylvan,  och  nya  boningshuset,  två  år 
derefter,  blifvit  uppfördt  samt  mycken 
kostnad  nedlagd  pä  åkerbrukets  förbätt- 

ring, skapades  nuvarande  Öja.  Man- 
gårdshuset är  uppfördt  i  modern  italiensk 

stil,  af  2  våningars  höjd,  har  på  ömse 
sidor  om  hufvudfacaden,  som  vetter  mot 

söder,  lyrkantiga  torn  af  3  våningars 
höjd,  med  platta  tak,  täckta  med  koppar 
(sjelfva  hufvudbyggnaden  har  skiffertak), 
på  hvilka  h(3ja  sig  2:ne  s.  k.  lanternor, 
tjenande  att  upplysa  trappgångarne  i  det 
inre.  Hufvudfasaden  och  norra  långsidan 

prydas  af  frontoner;  den  förras,  uppta- 
gande tre  fönster,  är  prydd  med  urnor 

samt  har  en  från  andra  våningen  utlö- 
pande altan.  A  tornens  femsidiga  ut- 

byggnader äro  anbragta  verandor,  gjutna 
af  jern,  hvaraf  den  östra,  der  glas  är 
infattadt  i  bågarne  och  rosverket,  tjenar 
till  vinterträdgärd.  På  ömse  sidor  ora 
planen,  söder  om  hufvudbyggnaden,  ligga 
ladugården  och  nödiga  utbusbyggnader, 

på  den  östra  ett  trevånings  högt  maga- 
sin; dernäst  mot  söder  ett  stort  envå- 

ningshus af  korsvirke,  innehållauie  gäst- 
rum m.  m.;  i  samma  rigtning  häststallar 

af  tegelsten,  förenade  genom  ett  vagns- 
och  ledskapshus,  ett  f.  d.  bränneri  m.  m. 

—  Hufvudl)yggnaden  omgifves  på  tre 
sidor  af  den  med  parken  sammanhän- 

gande trädgården,  hvilka  tillsammans  upp- 
taga 14  tid.  På  den  under  socknens 

artikel  omnämnda  ättehögen  i  trädgår- 
den är  en  åttkantig  paviljong  uppförd, 

och  i  sjelfva  högen  är  inredd  en  grotta 
klädd   med   ostronskal. 

Oja  gods  utgöres  af  hemmanen  M  3, 
5,  7,  13,  14,  15  och  22,  tillsammans 

5'/8  mtl,  med  underlydande  Öja  JM  6, 
10,  18,  20,  3^16  mtfgatuhuset  M  12. 
M  1,  2,  4,  11.  17,  19,  21.  2;;?  mtl  i 

Bjersjö  by  och  socken,  och  V \,  mtl  Fol- 
kestorp i  Hedeskoga  socken,  alltsamniaus 

uts.  frälse;  af  dessa  hemman  bildades 

Öja  gård;  sedermera  äro  tillköpta  af 
nuvarande  egaren  M  9  och  14  Öja  samt 
under  gården  lagda  M  11,  19,  21  Öja, 
hvilka  fordom  tillhört  Bjersjöholm;   area- 
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len  utgör  1,300  tid,  deraf  en  toifraosse 
af  200  tunnlasid  bästa  slag  bräuntoif; 

vidare  höra  hit  qvarii,  luekauiska  inrätt- 
uinirar,  tegelbruk,  hvarvid  de  tegelrör 

tillverkades,  med  hvdka  jorden  drainera- 
des,  innan  på  något  annat  ställe  i  Skåne 
denna  niethod  till  åkerns  förhiitlr:inde 

var   införd. 

Öja,  Öija  (Öya  eller  Öbo  år  1416) 

uied  Westerino,  ett  patronelt  pastorat  i 
Strängnäs  stift,  6  mil  från  stiftsstaden, 

raed  66''o  nitl  och  nära  2,920  inbyg- 

gare. —  Öja,  modersocken,  är  belägen 
uti     Vester-Hekarne    härad   af  Nyköpings 

läu,     1" lil    söder   om   Kungsör,   2V'2 
:i  3  mil  v.  s.  v.  från  Eskilstuna,  vid  90 

fots  höjd  öfver  hafvet,  till  större  delen 
norr  om  Stora  och  Östra  Hjelmaren. 

samt  det  mellan  dem  belägna  Hjelmare- 
sund,  till  en  mindre  del  söder  om  dessa 

vatten.  Arealen,  0,578  qvadratmil  (efter 

Tham),  0,.5S3  qvadratmil  land  =  13,492 

tid,  och  O.iis  qvadratmil  vatten,  är  för- 

•lelad  på  40 ^|  ratl,  af  hvilka  18'..  äro 
skatte,  l^s  krono,  21  frälse.  Socknen 

genomstrykes  af  hufvudstamnien  till  eu 
ur  Westeräs  län  inkommande  sandås, 

hvarifrån  utgår  åt  öster  och  vester  en 

rad  af  sandkullar,  hvarintill  trakten  om- 
kring norra  Hjelraarstranden  mestadels 

är  sank.  Inre  landet  har  slätter  å  ler- 

jord, omvexlaude  raed  kullar,  men  höjer 

sig  sraåniugoni  norrut  och  öfvergår  slut- 

ligen till  en  föga  kuperad,  men  stenbun- 
den  och  kärrig  skogsmark,  hvarifrån  2:ne 

vattendrag  utgå  till  sjön ;  vestligare  frän 
Westermo  inkommer  ett  tredje.  Landet 

söder  om  Hjelraaren  är  bergländig,  i 

vester  sandig  skogsmark.  Ofversvämuin- 
gar  af  sjöarne  Hjelraaren  och  Qvismaren 
inträffa  stundom;  sålunda  fingo  till  följd 

deraf,  år  1860,  Öjagård  och  Svartings- 
torp,  Gärdhammar,  Stora  Sundby  med 

Salsta,  Wängsjö,  Bärsta  och  andra  hem- 

man i  socknen,  tillsammans  23''Vfi  mtl, 
1,443  tid  mark  fördränkt;  förlusten  häraf 

beräknades  till  13,486  rdr.  —  Inbyg- 
garnes antal,  som  år  1830  var  1,160, 

uppgick  1865  till  något  öfver  1,300, 
som  hafva  åkerbruk  till  hufvudnäring 

samt  ängs-  och  skogsbruk  jenite  fiske 

till  binäringar.  All  fast  egendom  taxe- 
rades till   1,130,900  rdr  imt. 

Oya  cum    annexa  in  prepos.  Strewj- 
nensi  närones  1314.  Patronatsrättigheten 

•Ja. utöfvas  af  egarne  till  Stora  Sundby.   De 
hafva  också   bidragit    med   många  gåfvor 

till    kyrkan,    till    hvars  nuvarande  bygg- 
nad,  som   börjades    1847,    exc.   De  Geer 

bidrog  med   mursten  för  billigt  pris  m.  m. 

samt    skänkte     1,000    rdr    till   ett  orgel- 

verk.     I   kyrkan   har  Sparre-ätten  tvänne 

grafchor  samt   minnesvård    af  svart   mar- 
mor   öfver    riksrådet    Erik  Sparre,   hals- 

huiigen    år     1600.      Ett     hemman    i  Öja 

by    är    anslaget    till    kyrkans    underhåll 
och    ett    af    friherrinnan    Säck  doneradt 

till  underhåll  af  den  graf,  deruti  hennes 
och  den  sednare  mannens,  fältmarskalken 

grefve  Erik  Sparres  jordiska  stoft  äro  ned 
lagda.     Enligt    hennes    disposition    skall 
hemmanet  förvaltas  af  hufvudmannen  för 

Sackiska  familjen.  —  Skolan,  som  numera 
är  fast,  grundar   sig  på  en   donation  (af 
1725)  af  fältmarskalken  Erik  Sparre  och 
dess  fru,  Chr.  Beata    Lilje    till  Sundby; 
denna  fond  till  lön   för  läraren  utgör  nu 

något  öfver  2,000   rdr  rmt.     Nuvarande 

Sundby  gårds  egarinna  har  låtit  uppföra 
skolhus    af    sten  för  de  barn,  som   höra 

till    de    under    Sundby    lydande  gårdar, 

hvilka  äro   belägna  på  andra  sidan   eller 

söder  om   Hjelmaren,  dock   med  skyldig- 
het för  församlingsboerna  att  underhålla 

detsamma.     Dessutom    undervisas    i    två 

småskolor;   barnens  antal  inom  skolåldern 

var  år   1865:   168,  deraf  46   erhöllo  un- 

dervisning hemma,    de  öfriga   undervisa- 
des af  en    examinerad    och    en    oexarai 

nerad   lärare  samt  en  lärarinna.    Skolans 

årliga  inkomst  af  donationer  är  198  rdr, 
deraf  75  rdr  blott  under  gifvarens  lifstid. 

Af    kyrkoherdar    må    nämnas   Petrus  A. 
Akrelius  1728  (t   1751),  hvars  son,  Fr. 

Akrel,   här  föddes;  af  honom   äro  nästan 

alla    under    hans    tid    utkomna    geogra- 
fiska och   hydrografiska  kartor  graverade 

och    sjelf    har    han    utgifvit  kartor  öfver 
Trollhättan,    Ciöta    elf,    Stockholm   m.  fl, 

—  Förnämsta  forntida  minnet  är  Sundby 
slott,  i  sitt    nuvarande    skick    intagande 

det  främsta  rummet   bland  de  arkitekto- 
niska  konstverk  Södermanland  eger,  och 

en  bland  de  få  byggnader,  som  numera 

göra  skäl  för  namnet  slott.    Af  fornlem- 
uingar  nämnas  runstenar,  en  vid  kyrkan 

och    en    vid    Walby.   —   De  flesta  fiälse- 
hemman   lyda  under  herrgårdar  inom  och 
utom    socknen.     Största    egendomen    är 

Stora    Sundby    gods,    som   utgöres  af  5 
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mtl  säteri  och  rå  och  rör,  I2V2  ™*^ 
frälse,  2V4  skatte,  31  torp,  areal  9,367 
tid,  taxeradt  till  562,500  rdr  rmt.  — 
Öja  g:ård,  2  mtl  frälse,  kallades  1686 
K.  Kurcks  gamla  frälse,  es^des  1816  af 

Favrc,  sedan  1820-talet  under  Bergs- 

hammar  i  P^ogdö  socken;  —  Hoghj  1 
mtl,  prestgård;  —  Berga  2  mtl  skatte, 
har  varit  doneradt  till  Zach,  Pauli,  men 
blifvit  reduceradt,  och  i  sednare  tiden 

styckadt;  —  BöckJinge.  Östergården,  1 
mtl  frälse  och  1%  skatte,  innehades 
från  1685  genom  byte  af  J.  Ribbing  till 

Hvargarn;  är  ock  styckadt;  —  Knutsta 
%  mtl  och  Täby  Vg  mtl  skatte,  2:ne 
bättre  bebyggda  gårdar.  —  Under  Biby 
lyda  5  mtl.  —  Adress:  As. 

Öja,  Öya  (1402),  socken  i  Kinue- 
valds  härad  af  Kronobergs  län,  annex 
till  Bergunda,  belägen  1\  mil  v.  från 
Wexiö;  begränsas  i  n.v.  af  Aringsås,  i 
öster  af  Ikrgunda,  i  söder  af  Wederslöf 
och  Skatelöf,  i  s.v.  af  sjön  Salen.  Af 
insjöar  finnas  vidare  Gemla  och  Frir. 

Kallån  geuomflyter  socknen.  Hemman- 

talet är  28^4  mtl,  hvaraf  22^'8  skatte, 
1''^  krono,  ö^/g  frälse,  på  en  areal  af 
9,535  tid  fast  mark  och  6,517  qv.-ref 
vatten,  samt  bebodda  år  1805  af  729, 

år  1850  af  981  och  1864  af  1,190  per- 
soner. Den  odlade  jorden  uppgafs  1860 

utgöra  950  tid  af  medelmåttig  beskaf- 
fenhet, den  naturliga  ängen  1,600  tid, 

årliga  utsädet  1,200  t:r;  samtidigt  vin- 
terföddes 83  hästar,  677  nötkreatur,  252 

får,  112  svin.  Yid  Gemla  pappersbruk 
finnes  en  hvit  lera,  hvarmed  spislar  kunna 
hvitlimraas;  vid  dermed  gjorda  försök 
har  visat  sig,  att  vid  alunluttring  har 
den  samma  verkan,  som  Mastrichtsleran, 

till  att  göra  alun  så  jernfri,  att  den 
håller  samma  prof  som  den  romerska. 

Hela  fastighetsvärdet  523,280  rdr.  — 
Kyrkan  är  belägen  iVo  mil  från  Wexiö, 

mellan  56"  51"  6,45  long.  och  3"  25"  31,o4 
latitud,  nybyggd  på  1840-talet.  Den  lig- 

ger vid  Helgvarmaån,  som  från  öster 
mot  vestcr  flyter  genom  socknen  i  otaliga 
krökniugar.  Folkundervisningen  bestrides 
i  en  fast  folkskola;  antal  barn  inom 
skolåldern  var  år  1866:  167.  Socken- 
bibliothek  finnes.  Genom  norra  delen 

af  socknen  löper  Wexiö — Alfvestads  jern- 
väg,  som  här  har  station  vid  säteriet 
Gemla,  om  hvilket  vidare  på  sitt  ställe; 
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på  egorna  märkes  en  forntida  domplats. 
—  Vidare  märkas:  Gransholm,  1  mtl  frälse 

med  qvarn,  såg  och  pappersbruk,  underl. 

l7s  mtl;  —  Opestorp  1  mtl,  Ohs  V  4,  med 
qvarn  och  såg,  Ustenjd  l^/g  mtl,  Ellanda 
^/^,  allt  frälse,  lyda  under  Engaholms  fidei- 

kommiss. —  Törnåkra  ̂ 1^  mtl,  under  Hu- 
seby.  —  Öja  ̂  ,,,  pastors  stom  ;  —  Ellanda 
Vo,    är    kommin.-l)ost.  —   Getaskärf  by. 
—  Adr.:   Allvesta  eller  Gemla  station. 

Öja  fjerding,    en    skate  af  Harderao 
socken  i  6rel)ro  län,  hvilken  i  administra- 

tivt hiiiiseende  tillhör  Wiby  cocken  af 
Grimstens  härad  i  samma  län.  Skaten 

upptages  till  en  del  af  Oja  mosse.  Den 
har  en  areal  af  0,ii.'i  qvadratmil,  hvaraf 
0,01-'  vatten,  fördelade  på  12  mtl.  Dess 
tax.varde  var   1863:   172,802  rdr  rmt. 

Öja  eller  Landsort,  ö  uti  Stockholms 
skärgärd,   hör  till  Torö  kapellsocken. 

Öjaby  (Öyaby  1273),  med  Härlöf  i 
Allbo  härad,  prx-bende-pastorat  af  3:dje 

klassen,  inom  Wexiö  stift,  med  19 ','2 
mtl  och  740  personer.  —  Öjaby,  mo- 

dersocken, är  belägen  i  Kinnevalds  härad 
af  Kronobergs  län,  Vo  nail  nordvest  från 
Wexiö,  begränsad  i  nordvest  af  Härlöf 

och  Or,  i  nordost  och  öster  af  Helga- 

sjön, i  söder  och  sydvest  af  Wexiö  lands- 
församling och  Bergunda.  Med  ett  hem- 

mantal af  12^/g,  hvaraf  lÖV'g  skatte,  '/^ 
krono,  2  frälse,  på  en  areal  af  5,277 
tid  =  29,551  qvadratref  och  13,478  d:o 
vatten  (Forsell  uppgaf  10,262  tid,  deraf 
2,490  vatten),  beboddes  socknen  1805 
af  357  personer,  hvilket  antal  1850  ökats 
till  448  och  1864  till  490.  Den  odlade 

jorden  utgör  500  tid  af  medelmåttig  be- 
skaff"enhet  af  svart-  eller  mjellraylla  och 
stark  sandjord,  den  naturliga  ängen  1,000 

tid.  Ar  1860  uppgafs  att  härstädes  vin- 
terföddes 47  hästar,  418  nötkreatur,  250 

får  och  72  svin.  A  ett  hemman  ha 

fodermorötter  flera  år  med  framgång  od- 
lats på  sandmylla;  äfvensorn  askgödning 

visat  utmärkt  verkan  på  lin.  Fisket  i 
Helgasjö  har  i  sednare  tiden  lemnat 

ringa  afkastning  och  biskötseln  ofta  miss- 
lyckats i  följd  af  den  regniga  väderleken. 

Under  året  1864  blefvo  8  tid  nyodlade 
och  150  famnar  stengärdesgård  uppförda. 
Hela  fastighetsvärdet  upptogs  i  1865  års 
bevillning  till  269,410  rdr  rmt.  Genom 

södra  hörnet  af  socknen  går  Wexiö  — 
Alfvestads    jernväg.  —  Barnundervisnin- 

84 
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gen  bestrides  i  en  för  moderförsamlingen 

och  annexet  gemensam  flyttande  folk- 
skola. —  Tid  den  i  Helgasjön  liggande 

Helgon  knyter  sig  månget  fornminne, 
som  för  forskaren  torde  vara  af  intresse 

såsom  häntydande  på  en  nråldrig  Loke- 
dyrkan före  Asatiden.  )>?lelgescoli»,  Helgö- 

skog,  som  i  ett  perrabref  af  1305  näm- 
nas såsom  doneradt  Wexiö  biskopsdöme, 

synes  hafva  legat  här  och  varit  en  hed- 
nisk prestegendom.  Om  Helgo  offer- 
ställe, »Heligö  kyrka»,  upplyste  en  ännu 

1541  i  original  befintlig  ritning,  att  det 
var  helgadt  Loke,  som  i  svart  färg  äfven 

"  fanns  afbildad  med  horn,  klöfvar  och 
svans,  ej  olik  satansbilden  i  våra  gam- 

la kyrkor,  hvilken  säkert  efter  den  ur- 
gamla föreställningen  om  Loke  erhållit 

sina  attributer,  hvartill  bibeln  icke  lera- 
nar  någon  grund.  Vid  Helgo  var  också 
nedgången  till  Hels  boning;  folket  i 
trakten  påstod  fordom,  att  på  ett  ställe 
vid  ön  icke  fanns  någon  botten  och  att 
hedningarne  dit  nedkastat  det  de  offrade 
åt  sina  gudar.  Carl  von  Linné  fann  i 

grannskapet  en  gammal  offerkälla,  »leve- 
källan»,  der  man  skulle  »löga»  sig  innan 

man  fick  nalkas  templet  på  Helgo.  — 
I  Sil/verstads  källa  skall  S:t  Sigfrid  ha 

döpt  hedningar;  nära  kyrkan  äro  bauta- 
stenar.  —  Vid  byn  Tunatorp  finnes  ett 
stenrör,  som  torde  vara  bland  de  största 

i  Sverige.  —  Största  gården  är  Lunnaby, 
1  mtl  skatte,  egare  magister  v.  Schantz. 

—  Byar  äro  Hågeryd,  Nöbbeled,  der  en 
gård  i  medlet  af  ITOOtalet  egdes  af  gen.- 
löjtn.  Stenflycht,  som  mycket  utmärkt  sig 
under  kon.  Carl  XII  och  Stanislaus ;  Öjaby, 
2  mtl  rå  och  rör,  deraf  1%  mtl  samt  V* 

sk.  Ojaby  lyda  under  Bergqvara;  Ei7ig- 
än  g  ens  qvarn  och  såg.  —  Adress:  Wexiö 
eller  Räppe  jernvägs-station. 

Ojan,  betydlig  flod  i  Jämtland,  ut- 
faller i  Amraelfven. 

Oijared,  ett  frälse-säteri  uti  Lundby 

socken,  "Wädtle  härad  af  Elfsborgs  län, 
3'/^  mil  från  Göteborg,  2V4  mil  från 
Alingsås,  består  af  3  mtl,  och  de  under- 

lydande af  2%  frälse,  1%  rå  och  rör, 
8  torp  inom  socknen  (år  1857  uppgafs 
17  mantal);  af  verk  höra  hit  Solvedens 

mjölqvarn  samt  enbladigt  sågverk.  — 

Gnrden,  omgifven  af  bokar  och  ekar  *),  är 

*)  Ekar,  aom  uppvuxit  af  ollon,   sådda  Sr  1839, 
hade    1860    redan    huanit  10  alnars  höjd  och 

belägen  vid  den  utmärkt  vackra  insjön 
Mjörn,  hvaraf  egendomen  begränsas  i 
norr,  i  söder  af  sjön  Säfvelången,  och 
utgöres  således  af  en  halfö.  Egendomen 
är  mycket  gammal,  hvarom  de  många 

på  egorna  befintliga  gamla  minnesmär- 
kena, bestående  af  s.  k.  jättegrafvar  och 

domaresäten,  vittna.  Väl  utvisas  den 

ungefärliga  platsen  för  en  gammal  vi- 
kingaborg, kallad  Pikensborg,  fordom  be- 

bodd af  Per  Pik,  som  lefde  under  kon. 
Stenkil  ILs  tid,  men  säkra  kännemärken 
för  dess  bestämda  läge  kunna  numera 

ej  upptäckas;  ett  annat  fäste  lärer  hetat 
Lurekulla,  men  äfven  derefter  synes  icke 
annat  än  en  stenhög.  Deremot  finnes 
ännu  i  behåll  ett  med  tvänne  torn  för- 
sedt  träkapell,  hvars  ålder  är  obestämd; 
men  att  det  redan  fanns  år  1593,  då 
predikanten  vid  detsamma  var  närvarande 
samt  underskref  Uppsala  mötes  beslut, 
är  säkert.  Ar  1722  uppbyggdes  ånyo 
detta  förmodligen  förut  förfallna  kapell 
af  laudshöfdingen,  baron  J.  P.  Patkull, 
gift  med  en  friherrinna  de  Mortoigne. 
Oieridh  beboddes  omkring  1440  af  väp- 

naren Lars  Pik,  som  då  var  häradshöf- 
ding  i  orten;  det  tillhörde  på  1500- 

talet  L"lfsparreska  slägten,  deribland  ståt- 
hållaren på  Kalmar  slott,  Erik  Månsson 

Ulfsparre  d.  ä.  (t  1564);  vidare  hans 
son,  riksrådet  Göran  Eriksson,  hos  hvil- 

ken Erik  XIV  skall,  på  resan  till  Eng- 
land 1560,  uppehållit  sig,  i  afsigt  att 

förse  sig  med  sorgkläder  efter  sin  fader, 
och  då  blifvit  hyllad  af  folket  i  orten, 
samt  sonen,  löjtn.  Knut  (f  1642),  gift 
med  friherrinnan  Carin  Bjelke  (f  1695), 
hvars  moder  var  den  för  sin  välgörenhet 
allmänt  värderade  fru  Carin  Bjelke  till 

Oijared,  som  i  andra  giftet  hade  general- 
löjtn.  Stake.  Öijared  köptes  1707  af  en 
baron  G.  R.  Patkull,  hvarefter  det  egdes 
af  förutnämnda  landshöfding  Patkull  och 

har  sedan  tillhört  slägten  Thara.  Egen- 
domen bebyggdes  på  sitt  nuvarande  ställe 

omkring  1750  af  dåvarande  supercargö- 
ren  vid  ostindiska  kompaniet,  Kristian 

Tham,  hvars    dotter   Elsa  Dorothea,  ge- 

7  tums  diameter,  och  ekar,  som  planterats 
vid  samma  tid,  erhSllit  13  alnars  höjd  och  9 
tums  diameter;  kastanier,  planterade  1831, 

hade  vuxit  till  en  höjd  af  '21  å  ;^8  alnar  och 
14  turas  diameter;  de  trifvas  endast  i  närhe- 

ten af  byggnader. 
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nom  utbyte  med  egendomen  Loftstomtcn 
eller  Tbamstorp  i  Skaraborgs  län,  fick 

Öijared  sig  tillerkändt  såsom  fideikom- 
miss, stiftadt  af  dess  mormoder,  fru  Elsa 

Adlerstjerna.  Elsa  Dorothea  Tham  blef 
derefter  gift  med  lagmannen  i  Bobus 
län,  J.  C.  Tbomée,  som  ar  1777  adlades 
med  namnet  Adelsköld,  ocb  sålunda  blef 
stamfader  för  denna  <Htt.  Sonsonen,  löjtn. 
S.  A.  Adelsköld  var  1865  ställets  cgarc. 
Hela  fastighetsvärdet  s.  år  var  115,500 
rdr  rmt,  deraf  67,500  rdr  för  säteriet, 

der  bland  annat  mejeri  finnes;  af  rot- 
frukter ha  morötter  här  h  iiinat  bästa 

afkomsten.  —  Adress:  Alingsås. 
Öijaren,  sjö  i  Gestrikland. 
Öije,    gärd    på  Öland  i  Köpings    s:n. 

Oje,  Öije,  kapellförsamling  till  Ma- 
lungs pastorat,  är  belägen  i  Malungs 

sockens  nordöstra  del  och  hör  till  Vester- 
Dalarnes  fögderi  af  Stora  Kopparbergs 
län,  vid  pass  I7V2  rnil  nordvest  från 
Falun :  innefattar  byarne  Vestra  och  Östra 

Öije  med  342  inbyggare,  458,8  qv.-ref 
åker,  1,370,2  äng  och  70,213,5  skog  och 

utmark.  Kappell-laget  är  väl  uppfylldt 
af  höga  berg  med  mellanliggande  skogs- 
och  mosstrakter  och  har  dertöre,  särdeles 

i  uorr  mot  Lima-  och  Wenjansgränsen 
samt  i  sydost  mot  Jerna  och  Äppelbo, 

ett  ytterst  vildt  skaplynne,  men  genom- 
skäres från  moderkyrkan  i  sydvest  till 

V/enjansgränsen  i  nordost  af  en  dalgång 
som  till  största  delen  är  upptagen  af 
sammanbundna,  omkring  2  mil  fortgå- 

ende vattensamlingar,  nämligen  Hättsjön, 
0,25  mil  nordost  om  Malungs  kyrka,  och 
som  efter  att  från  norr  hafva  upptagit 

Z/a/n^äc^a7'«e,  förenar  sig  med  de  af  endast 
strömdrag  från  hvarandra  åtskilda  sjöarne 
Tyngen,  Idfjärden  och  den  genom  sina 
365  holmar  samt  många  vikar  högst 
oregelbundna,  2  mil  långa  Öjesjön,  som 

isynnerhet  gör  ett  angenämt  och  upp- 
lifvande  afbrott  mot  de  omgifvande  öde- 

markerna och  skulle,  om  stränderna  blott 

vore  beväxta  med  löfskog,  betraktas  så- 
som en  af  Malungs  vackraste  nejder. 

Öjesjön  upptager  från  nordvest  Lisslyån, 
som  upprinner  ur  Lisslysjön,  och  Ögan 
eller  Ogströmman,  som  har  sina  källor 
långt  upp  i  Transtrand,  och  slutligen 
faller  ut  i  Wenjanssjön,  som  åter  genom 
Wanån  förenas  med  Vester-Dalelfven  inom 
Järua.     Efter    dessa    vattendrag    drifves 

en  betydlig  timmerflottning  från  Öjesko- 
garne  för  Falu  bergslags  räkning.  Hatt- 
sjöns  vatten  drifver  en  skattlagd  qvarn, 

den  8.  k.  Jlyttqvarn.  Vid  vestra  stran- 
den af  Idfjärden  höjer  sig  Öjeberget,  på 

hvilket  majoren  vid  topografiska  corpsen, 
Arosenius,  under  sina  på  scdnare  tiden 
gjorda  triangelmätningar  inom  socknen, 

uppfört  signaltorn. 
Ojeby,  by  i  Piteå  socken  af  Norr- 

bottens län;  utgjorde  jcrate  platsen  kring 
kyrkan,  s.   k.  Gamla  staden. 

Ojebro,  största  ̂ qvarnby  i  Östergöt- 
!;nid,  C:a  2  mil  från  Linköping,  se  Här- 
lierga  socken  af  Wifolka  härad.  Nyligen 
hafva  här  af  konsul  Malcolm  ifrån  Norr- 

köping i  den  s.  k.  Biskopsqvarnen  blif- 
vit  nppsatta  tvänne  turbiner;  den  ena 
en  skotsk  reaktionsturbin  och  den  andra 

efter  baron  Fontaine's  idé,  med  Jonvals 
bottenlucka,  bildande  en  sugningskraft 
i  nedra  delen  af  turbinen.  Anläggningen 

är  i  allo  lyckad,  oeh  ehuru  vattnets  fall- 
höjd endast  är  fem  fot  och  vattentill- 

gången för  närvarande  synnerligen  knapp, 
drifva  dock  dessa  turbiner  fyra  par  ste- 

nar och  ett  grynverk  med  en  hastighet, 

som  lofvar  egaren,  byggmästaren  Wi- 
ström,  en  god  framtid  af  den  vackra 
inrättningen.  Dylika  turbiner  äro  äfven 

af  hr  Malcolm  insatta  i  Nääs'  bomulls- 
spinneri och  lofordas  derifrån  mycket. 

Oijervik,  egendom  uti  Sunne  socken 
af  Nedra  Fryksdals  härad  af  Carlstads 
län,  6  mil  från  staden  Carlstad,  består 

af  '/2  iiitl  skatte  Oijervik  samt  Ilastersby 
1  mtl.  Svenstorp  J^  mtl,  Toneby  m, 

Shröttingerud  ii,  allt  skatte,  jemte  en, 
vid  Hottne  elf,  å  egorna  till  Hastersby 
uppförd  tullmjölqvarn  med  4  par  stenar 
för  turbiner,  2:ne  siktar  och  grynverk, 
sågverk  för  turbiner  med  2  finbladiga 
ramar,  tillika  med  ett  vid  sjön  Fryken 
beläget  s.  k.  faktori  med  railväg  och 

lastageplats.  —  Oijervik,  af  mången 
satt  främst  bland  de  talrikt  vackra  herr- 

gårdarne kring  Mellan-Fryken,  omgifvet 
af  åldriga  och  höga  träd  samt  god  träd- 

gård, har  i  omkring  150  år  varit  uti 

slägten  Sandelins  ego,  derifrån  egendo- 
men år  1856  inköptes  af  kaptenen  vid 

\Värmlands  fältjägare-regiraente,  G.  T. 
Adelsköld;  egdes  1866  af  jägmästaren 
Z.  Abelin,  som  under  några  års  tid  varit 
egare  till  stället  och  derpå  nedlagt  stora 
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kostnader  samt  nybyggt  såg  och  qvarn. 
—  Egendomen,  med  ett  utsäde  af  16 
tunnor  höst-,  100  tunnor  vårsäd  (år 
1857),  var  1865  uppskattad  för  bevillu. 
till  69,000  rdr  rmt. 

Oijesjö  och  Oijesjoooss,  i  Konga  hä- 
rad af  Kronobergs  län,  nämnas  på  mö- 

tet i  Elfsborg  1554  såsom  gränsmärken 
motDaumark. 

Ojevettern,  Öijevettem,  sjö  i  Wärm- 
land,  är  genom  jernväg  för  hästkraft 
sammanbunden  med  Mögsjön  och  den 
med  denna  sammanhängande  Östersjön; 
en  kanal  leder  från  Ojevettern,  som  i 
söder  sammanhänger  med  UUvettern  till 
Aspeti,  och  derifrån  ytterligare  en  kanal 
till  sjön  Daglösen,  vid  hvars  norra  ända 
bergsstaden  Filipstad  är  belägen  och  i  hvars 

närhet  de  stora  värmländska  grufvorna  Ta- 
berg.  Persberg,  m.  fl.  äro   belägna. 

Öijevalla,  ett  mantal  frälse-säteri  uti 
Asaka  socken,  Wartofta  härad  och  Ska- 

raborgs län,  med  sidländt  läge  vid  Atran, 
gent  emot  Oija  by,  hörande  till  samma 
socken,  men  belägen  inom  Elfsborgs  län; 
har  vacker  löfskog.  Egare  år  1812  var 
majoren  baron  G.  von  Saltza,  år  1865 
Joseph  A.  Abrahamsson;  taxeringsvärdet 
sistn.  år  30,000  rdr  rmt. 

Ojhult,  gods  i  Pjetteryds  socken  af 
Sunnerbo  härad  i  Kronobergs  län,  vid 
södra  stranden  af  den  mer  än  milslånga 
Wigsjön.  Äldste  kände  egare  är  Peder 
Arvidsson,  en  småländsk  adelsman,  som 

underskref  Uppsala  mötes  beslut  1593; 

egare  på  1770-talet  var  kapten  Georg 
Lock  och  1828  sekreterare  P.  G.  Brå- 
kenhjelra.  Godset,  som  nu  består  af  2 

ratl  frälse-säteri  med  bränneri,  mjölqvarn 
med  2  par  stenar  och  enbladig  såg, 

samt  underlydande  '/o  mtl  ladugård  och 
1  mtl  rå  och  rör,  egdes  1863  af  kapt. 
Frykholra  och  bokhandlaren  Ljunggren  i 
Malmö.     Tax. värdet  var  83,200  rdr  rmt. 

Oijung,  kapellförsamling  till  Ofvan- 
åkers  pastorat,  är  belägen  uti  Helsing- 
land  och  Gefleborgs  län,  vid  pass  7  mil 
vester  från  Söderhamn.  —  Adr.:  Bollnäs. 

Okna,  frälse-säteri  i  Flöda  socken, 
Oppunda  härad  och  Nyköpings  län,  öVo 
mil  från  Nyköpings  stad,  vid  Floden, 

består  af  1  Vo  notl  ™cd  såg  och  tegel- 
bruk, samt  de  underlydande  hemmanen 

af  IOV4  ™'''-  —  Okna,  Uknö,  Ökenöö, 
som  på  1600-talet    kallades  Herregårds- 

Ökna,  till  skilnad  mot  det  under  Fjell- 
skäfte  lydande  Bond-Ökna,  är  ett  af  lä- 

nets äldst  kända  herresäten,  har  från 

1351  till  inpå  1600-talet  tillhört  slägten 
Lillje,  allt  son  efter  far.  Den  förste  var 
Knut  Odhinsson  (Ondersson),  som  lefde  år 

1368,  sedan  Odhin,derpå  Laurens  Odhins- 
son, som  jemte  en  Ingevaller  i  Öknom 

namnes  i  ett  qvittobref  på  en  skuld  till 

Flöda  kyrka  år  1427.  Hundra  år  här- 
efter egdes  gården  af  riksrådet  Knut 

Andersson  Lillje,  hos  hvilken  daljunkaren 

(Björksta-Jöns)  var  stalldräng,  och  be- 
gick då  en  af  sina  första  bedrifter  uti 

att  stjäla  40  mark  penningar,  hvarför 
han  blef  bortkörd  (Handl.  rör.  Skandin. 
historia,  9  del.,  sid.  23).  Ökna  tillföll 
efter  Knut  Lillje  hans  syster  Martha, 
gift  med  Henrik  Persson  Månesköld  af 
Norrige  (omkring  1640),  derpå  deras 

dotter  Elisabeth,  gift  med  Magn.  Eriks- 
son Ulfsparre  (död  här  1659),  och  sedan 

med  friherre  Erik  Åkesson  Ulfsparre, 
egare  ännu  1686;  tillhörde  i  början  af 
1700-talet  generalen,  grefve  Jak.  Spens, 
och  ännu  1770  hans  slägt,  men  1795 
och  1825  Wattrang;  vid  hofmarskalken 

Wattrangs  död  1827  ärfdes  det  af  hof- 
marskalken grefve  Nils  Bonde,  som,  me- 

delst köp,  afstod  egendomen  åt  sin  son, 
hofmarskalken,  grefve  Gustaf  Ulf  Bonde. 
Han  sålde  den  år  1842  till  nuvarande 

egaren,  landshöfding,  friherre  J.  C.  Aker- 
hjelm,  som  här  gjort  betydliga  odlingar 

och  infört  ett  uppå  sednare  tiders  erfa- 
renhet grundadt  jordbruk,  äfvensom  upp- 

fört ladugården  och  största  delen  af  öf- 
riga  uthus.  Flyglarne  till  manbyggnaden 
äro  uppförda  af  grefve  Carl  Gustaf  Spens, 

och  hufvudbyggnaden  af  hans  son,  mel- 
lan 1750 — 60.  Egendomens  åkerareal 

uppgafs  1845  till  413  tid,  äng  713  tid, 
beteshagar  1,232  tid,  och  växtlig  skog 
till  3,345  tid.  Taxeringsvärdet  år  1865 
var  335,500  rdr  rmt. 

Okna,  frälse-säteri  uti  Bogsta  socken, 
Rönö  härad  och  Nyköpings  län,  vid  Run- 
viken,  2V2  ™il  f^^in  Nyköpings  stad, 
består  af  1  ratl,  och  de  underlydande 
af  3  ratl  frälse.  —  Okna  anses  från 

äldre  tider  ha  tillhört  Stakar  och  Bjel- 
kar;  efter  Tham  synes  Okna  omkring 
1588  ha  tillhört  slägten  Krumme,  derpå 
genom  gifte  med  Estrid  K.,  Amund 
Stensson    Ulff  till  Stöflflö  i  Kalmar  län, 

1 
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och  kommit  genom  arf  till  »ämnda  frus 

systerdotterson,  general-guveniören,  riks- 
rådet Harald  Stake,  och  med  dess  dotter 

Ingeborg  pu  1680-talet  till  lagman  Arendt 
Carl  Silfversparre,  i  hvars  slagt  det  lörblef 

(uppgifves  ha  1788  tiilliört  landshöfding- 
skan  Liljecreutz)  till  inpä  1820-talet,  da 
det  såldes  af  lagman  A.  J.  Silfversparre 
åt  öfverinspektoren  P.  A.  Fineld,  och 
köptes  från  denne  åter  1831  af  friherre 

O.  Trolle-Löwen,  egdes  1851  af  Gyllen- 
berg,  1865  af  kammarherren  Hjalmar 
Henrik  von  Wright,  af  adlig  ätt  frän 
Skottland.  Stamfadern  var  Georg  von 
Wright,  hvilken  flyktade  derifrän  vid 
Cromwellska  statshvälfningen  samt  ned- 

satte sig  som  handlande  i  Narwa.  God- 
sets hela  tax. värde  var  år  1865:  70,000 

rdr  rmt.  På  Okna  säteris  egor  finnes 
en  ring  af  stenar  med  en  högre  sten  i 

raidten,  troligen  lemningar  efter  ett  do- 
maresäte eller  tingsplats.  Flera  lemnin- 

gar af  gamla  skansar  finnas  i  grannska- 
pet af  sjön  Runviken,  som  i  äldre  tider 

haft  gemenskap  med  Saltsjön  genom 
Sätterstasjön   och   Bälingekärren. 

Okna,  Öchna,  gård  i  Fogelviks  soc- 
ken, Nordmarks  härad  och  Carlstads  län, 

består  af  1  nitl  skatte  (tax.  till  38,000 

rdr)  i  sambruk  med  V4  skatte  Örenas, 
V4  skatte  Kappstadtorp  och  delar  i  hela 
skattehemmanet  Kappstad;  alltsammans 
tax.  till  91,200  rdr  rmt;  egare  brukspatron 
C.  H.  Ijcnnartsson  på  llotnäs  i  Allsters 
socken.    Vid  Okna  är  postexpedition. 

Ökna,  gård  af  2  mantal  skatte  uti 
Åkers  socken  och  härad  af  Nyköpings 

län,  vid  pass  ̂ 1^  mil  från  Mariefred; 
skall  1658  blifvit  utan  säteri-frihet  do- 

nerad till  kamereraren  Törnros  och  bar- 
beraren  Salvius,  köpt  till  skatte  1741  af 
Ingman,  men  först  i  sednare  tiden  bättre 

bebyggd  af  kongl.  sekreter  C.  G.  Iser- 
hjelm,  som  köpte  de  tvänne  hemmanen, 
hvilka  voro  i  högsta  lägervall,  lade 
egorna  under  ett  bruk,  och  bebyggde 
en  kulle  utmed  en  bergssträcka,  som 
skiljer  Wismaren  och  Bondkroken,  men 

på  andra  sidan  har  utsigt  öfver  den  sed- 
nare. En  piga,  förtörnad  på  sin  mat- 
moder, tände  eld  på  husen,  så  att  en  stor 

del  af  dem  nedbrunno.  Någon  tid  derefter 
inköptes  Okna  af  lagman  Sturnegk,  som 

satte  egendomen    ej    allenast    till    bygg- 

nader, utan  äfven  till  jord  och  träd- 
gårdsanläggning i  ganska  godt  stånd; 

egdes  år  1865  af  enkan,  och  taxera- 
iles  till  41,000  rdr  rmt.  På  egorna 

är  ett  berg  af  märkvärdig  sammansätt- 
ning. Stora  klippstycken  hafva  under 

en  jordrevolution  .så  sammansatt  sig,  att 
de  formerat  en  gång  genom  berget,  men 
den  är  nu  så  igenfallen,  att  man  blott 
finner  en  stor  grotta. 

Okna,  annex-socken  till  Alsheda  pa- 
storat, är  belägen  uti  Östra  härad  af 

Jönköpings  län,  5  mil  från  Eksjö,  och 
begränsas  i  öster  af  Aspelands  härad  i 
Kalmar  län,  i  söder  af  Skirö,  i  vester  af 
Alsheda  och  Skeda,  i  norr  af  Kråkshult 
och  Karlstorp;  håller  i  vidd  (efter  Hahr) 

14,603  tid  fast  mark  och  4,925  qv.-ref 
vatten,  eller,  efter  en  sockenbeskrifning, 
15,482  lid  (Forsell  uppgaf  22,703  tid), 

inberäknadt  sjöar  och  vattendrag.  Sock- 
nen —  med  en  medelhöjd  af  510  fot 

—  består  af  3:ue  ganska  betydliga  åsar, 
som  sänka  sig  mot  östra  gränsen,  der 
Emmådalen  vidtager,  och  hvaraf  den 
största  utgöres  af  det  i  orten  s.  k. 
Kronhercjet,  med  sina  guldanledningar, 
V.2  mil  från  det  fordna  vaskverket  vid 
Adelfors  i  Alsheda  socken,  och  som  dess- 

utom innehåller  otaligt  många  olika  berg- 
arter, såsom  kiseln  under  högst  olika 

beskaffenhet,  kalktrisilikat,  Aedilit  (en 
zeolitart),  svart  jernmalm  etc.;  ganska 

mycket  Limonit  (jernoxid-hydrat)  före- 
kommer i  bäckar.  Nämnda  höjdsträck- 

ning, som  är  mycket  bergig  å  dess  östra 
sluttning,  allt  intill  Lillan,  men  på  ve- 
stra  sidan  och  toppen  mer  jemn  med 
bördig  jordmån,  är  efter  hela  sin  längd 
prydd  med  nätta,  välskötta  bondgårdar  och 

på  högsta  punkten  ligger  kyrkan,  omgif- 
ven  af  den  herrligaste  löfskog,  hvaribland 
icke  boken  saknas;  här  är  ock  den  be- 

kanta farliga  Shirebergsliden  (Skumbergs- 
lid).  Trakten  öster  om  Gnyltaån  är  den 
skogigaste  och  minst  bördiga  delen. 

Af  vattendrag  äro  de  största:  Emån, 
till  en  del  bildande  rågång  mot  Alsheda, 
med  luigra  fall  vid  hemmanet  Qvill,  der 

Thurefors  laxfiske  är  beläget,  sedan  in- 
fallande i  Järeda  socken,  och  Gnyltaån, 

vid  Pukabo  förenande  sig  med  Lillan. 

Ingen  sjö  af  betydenhet  finnes  inom  sock- 
nen, men  på  rågångarne  ligga  Wrången, 

Ramsjön,    Myren,  Gise  och  Ahlen;  dess- 



666 Ok na. Öknebo. 

utom  finnas  23  st.  gölar.  En  mineral- 
källa  forekomraer  å  Torpa  egor,  der  äf- 
ven  silfvermalinsskärpnin?ar  blifvit  funna. 

Heranoantalet  är  3U'/g  mtl,  af  hvilka 
24^  g  mtl  äro  skatte,  1%  krono,  3^/g 
frälse,  med  ett  taxeringsvärde  af  701,230 
rdr  rrat;  afgifterna  stiga  till  9,200  rdr. 
Inbvgffarnes  antal  år  1805:  990,  steg 

1850  ̂ till  1.300  och  1864  till  1,425 
personer,  som  hafva  åkerbruk  och  bo- 

skapsskötsel till  hufvudnäringarsamtskogs- 
handtering  och  fiske  till  binäringar.  Jord- 

månen består  af  mull-  och  sandjord  samt 
nagonstädes  svartmylla,  dels  på  grus-, 
dels  på  sandbotten.  Ängsmarken,  2,623 
tid,  är  till  arealen  mer  än  tredubbelt 
större  än  åkerjorden,  som  upptager  756 
tid.  Största  utsädet  är  af  råg  och  hafra 
med  275  t:r  af  hvardera  slaget,  dernäst 

af  korn  122 '/o  t:r,  af  ärter  sås  16  t:r 
och  af  hvete  blott  V2  ̂'-^  (1805  års  hela 
utsäde  uppgafs  till  blott  372  t:r).  Brä- 

der och  kol  säljas  till  Oscarshamu  och 

Pauliströms  jernbruk  samt  Kibbe  nickel- 
verk. Åtskilliga  jerngrufvor  bearbetas, 

af  hvilka  Nya  Nelssons,  Granebergs  2:ne, 
Carls  och  Gyllenbergs  grufvor  år  1861 

gåfvo  7,448  centn.;  år  1865  gaf  Gran- 
bergs ensamt  3,250  ctr.  Ett  pappeis- 

bruk  anlades  1770  vid  hemmanet  Qvill; 
der  har  också  funnits  ett  manufakturverk, 
roeu  detta  nedlades  åter  år  1863.  — 
Socknen,  efter  reformationen  afsöndrad 
från  Alsheda,  har  en  liten  täck  kyrka 
med  rundt  torn,  byggd  af  sten  1767, 

och  belägen  mellan  57"  26"  9,80  longitud 
och  2"  37"  30,15  latitud,  på  mellersta 
åsens  betydligaste  höjd,  som  dominerar 
hela  socknen  och  är  bekransad  med  löf- 
skog.  Förut  skall  här  stått  ett  kapell 
och  först  1766  utverkade  bonden  Per 

Zachrisson  Gyllenberg,  att  Okna  socken, 

hvilken  möjligen  till  följd  af  sina  bergs- 
sträckor  länge  varit  en  öken  och  deraf 
fått  namn  —  blef  annex  till  Alsheda. 

Barnundervisningen  bestrides  ambulato- 
riskt  sedan  1847,  med  eget  skolhus  se- 

dan 1853;  antalet  barn  inom  skolåldern 
år  1866  var  220.  Sockenmagasin  finnes 
sedan  1814.  Bland  män,  födda  inom 

denna  socken,  namnes  lektorn  P.  Dalil- 
stedt.  —  Byar  äro:  Elmhult,  livaraf  Vo 
mtl  är  militije-boställe,  ÖJlandehuU,  Uf- 
vanås,  Åmjölkesbo  m.  fl.  —  Adress:  Mo- 
lilja  eller  Hvetlanda. 

Ökna,  egendom  uti  Settersta  socken 
af  llönö  härad  och  Nyköpings  län,  2 

mil  från  Lindö  och  '/g  niil  från  Svärds- 
bro gäslgifvaregård,  består  af  Ökna,  1 

mtl  frälse,  med  bränneri,  och  Piparvik, 
Vg  frälse;  årliga  utsädet  25  t:r  råg  och 
hvete,  21  t:r  vårsäd  samt  20  t:r  potates. 
Egare  år  1865  frih.  J.  A.  Kantzow.  Ökna 
mangårdshus  är  till  större  delen  nybygdt. 

Öknabsek,  Ukna:ba:k  1319,  hospital 
i  Stranda  härad  af  Kalmar  län,  i  början 
kallad  t  Norrebygd,  var  anlagdt  i  13:de 
seklet,  men  upphör  vid  medlet  af  det 
följande  att  omtalas,  och  då  det  äter 
under  Sten  Stures  tid  förekommer  i  hand- 

lingarne, är  det  förändradt  till  ett  verk- 
ligt kloster  af  Johanniterorden  och  kal- 
las Cronabaek;  se  vidare  art.  Kronobäck. 
Öknebo,  Öchneboo,  Öchnabo,  härad 

uti  Stockholms  län,  med  Sotholms  och 

Svartlösa  härader  utgörande  6:te  fögde- 
riet,  innefattar  vestra  delen  af  Söder- 
Törn,  omkring  staden  Södertelge,  beläget 
till  en  ringa  del  öster,  mest  vester  om 

Södertelge-  och  Jernafjärdarne;  begränsas 
i  nordvest  af  Gripsholmsviken,  i  öster  af 
Svartlösa  härad,  i  söder  af  Eönö  och 
Hölebo,  i  norr  af  Selebo,  i  vester  af 
Daga  härader  af  Nyköpings  län;  det 
innefattar  på  en  areal  af  79,935  tunnl. 
fast  mark  och  0,373  qvadratmil  vatten, 
nedanstående  7  socknar  med  183  iij  mtl 
(enligt  mantalslängden),  I84V24  "itl  i 
173  sjelfständiga  hemmansbruk  (enligt 
Hushållnings-Sällskapets  hand!.),  (I68j.^ 
mtl  på  73,733  tid,  deri  ej  inberäknadt 
Öster-Telge  socken,  som  i  juridiskt  hän- 

seende hör  till  Svartlösa  härad),  och  be- 
bodda 1865  af  6,554  personer  (6,200 

utom  Öster-Telge),  hvartill  kommer  Sö- 
dertelge stad  med  2,045;  beväringsskyl- 

diga  voro  samma  år  något  öfver  200. 
Häradet  består  af  omvexlande  berg-  eller 
skogsmark,  kulliga  slättbygder,  sjöar  och 

kärr,  nästan  öfverallt  natursköna  trak- 
ter. Den  odlade  jorden  uppgifves  till 

11,015  tid,  hvaraf  4,380  äro  af  god  och 
6,635  af  medelmåttig  beskafiFenhet;  6,622 

tid  brukas  i  tvåskifte  och  4,393  i  vexel- 
bruk;  utsädet  är  360  t:r  hvete,  1,950 
t:r  råg,  230  t:r  korn,  1,535  t:r  hafra, 
110  t:r  blandsäd,  190  t:r  ärter  samt 

2,230  t:r  potates.  Naturliga  ängen  upp-  J 
gifvcs  till  4,711  tid;  vinterfödda  kreatu- 

rens   antal    till   något  öfver  500  hästar, 
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1,490  oxar  och   tjurar,    1,980  kor,  725 
ungnöt,  något  öfver  2.700    får  och  890 

svin,  åt  hvilka  anses  ärligen  åtgå  6,395 
t:r  säd.    Nyodlingar  ha  på  sednare  åren 
tilltagit  samt  skötseln  af  den  gamla  åkern 
så    tillvida    förbättrats,    att    plogen    allt 
mer  och   mer  vinner   terräng  och   att  de 
många  smådikena   på    flera  ställen   utby- 

tas   mot    täckta    diken    i    förening    med 
större  grafvar;  genom  Malsjöns  sänkning 
har  80  h  90  tid    jord    kommit  aft  torr- 

läggas.    Boskapsskötseln  synes  ock   vara 
i  framåtskridande,    men    lider    flerstädes 

af  foderbrist;  tjur  af  ayrshirerace  anskaf- 
fades    1858    till    en     egendom.       Bland 

landtbruksrcdskap    nämnas  enbctsplogar, 
Hults  smidesfläktar  från  Bränninge  bruk, 
enkel   hackelsekista  med  trampinrättnin"-, 
en    langdmätare    med    visare,    uppfunna 
och  förfärdigade  af    en  slöjdare  Larsson 
på    Aleström.       Skogshushållningen     var 
ännu    1858    föga    uppmärksammad    och 
skogen    i    allmänhet    i    aftagande.     För 
trädplantering  börjar  ett  lifligare  intresse 
visa  sig.     Bland   binäringar   synes  tegel- 

tillverkning företrädesvis  blomstra;   åt  bi- 
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skötseln   egnns  äfven  någon  uppmärksam- 
het.   Endast  2:ne   bräunerier  finnas.    Be- 

tydliga   vägförbättringar    äro   pä  sednare 
åren   verkställda.      All   jordbruksfastighet 
var   1865  uppskattad   till  4,754,700  rdr, 
annan    fastighet    till    894,610    rdr    och 
statens    egendom     till    60,700    rdr    rrat. 
Statens  östra  stambana  går  genom  södra 
delen.  —  Ökiiaho  hitndare  innefattade  pä 
1400-talet  äfven   en  del  af  Selebo  härad 
och    hade    tingsställe    på    Yngiarom  eller 
liujeassa,  mellan  sjöarne  Yiujen  och  Wäl- 
linyen;    nu    är    tingsstället    i  Södertelge 
stad.     I    Unionstiden     omtalas     Tiehjhia 
och  Brandaboryh  slott,  men  troligen   för- 

stås med  dessa  olika  namn  ett  och  samma 

ställe.     Af    Liljegren   uppgifvas    18  run- 
stenar inom   häradet.     Förnämsta  gärdar 

äro:  Balsberga,  Brandalsstmd  eUer  Äld- 
sta, Brännimje,  Edesta,   Farsta,  Gersta- 

berg,  Glasberga,  Hall,  Hanstavik,  Hjorts- 
berga,    Karlforss    eller   Kallforss,  Lina, 
Långbro,    Mölnebo,    Nyqvarns    pappers- 

bruk,   Siiinda,    Stensutra,  Ströpsta  eller 
Nyble,    Sundsör,    Tvetaberg,    Widbynus, 
Wisbohammar  och  Ängsholm. 

Tabell  öfver  Folkmängden  och  Hemmantalet  m.  m.  i  Öknebo  härad. 

Socknarnes   namn. 

Oster-Telge    \  Toelgia  eller  Tielbo 
Vester-Telge  ]  (år  1386). 
Tveta,  Tvetbo  (1380).  .  .  . 

Ofver-Jerna  \ 

Ymr-Jerna  jO'™»  ('»^
S). 

Wårdinge,  Waardunge.  .  . 

Thuringe   

Hemmantal.      Folkm. 

14%  mtl, 

10%  » 

21  V/g  » 

24V4  » 

SOVg  » 

422/3  « 
40  V«  » 

471 

460 

805 
984 

808 

1,33  ii 

Jordbruks- fastighet. 
Annan 

fastighet. 

Statens 

egendom. 

375,500 

379,000' 

541,200j 

557,4001 

552,700' 

1,148,200| 

37,900 

90,500 

143,200| 

26,200 
16,700 96,510| 

4,700 

53,000 

1,695.   1,200,700!  483,600!     3,000 

Oknö,  Ökn  (1423)  eller  Uknö  (1422), 
Oknön,  ö  i  Mälaren,  hörande  till  Bond- 

ArnÖ  socken  af  Trögds  härad  och  Upp- 
sala län.  Dalhöfdiugen  Jacob  Näf  bodde 

här  under  den  tid  svärfadern,  r.  r.  John 
Skytte  egde  närbelägna  Grönsö. 

Okull,  egendom  uti  Lundby  socken, 
Walla  härad  och  Skaraborgs  län,  vid 

pass  lV',j  mil  öster  från  Skara,  utgöres 
af  Okull  1  mtl  skatte,  med  mjölqvarn 

samt  underl.  3'/2  naantal.  Ökol,  såsom 
stället  skrefs  i  medeltiden,  var,  den  tiden 

Bihanget  till  Westgöta-lagen  skrefs,  ett 
Uppsala  ödegods  och  säte  för  konungens 

erabetsraan  öfver  det  s.  k.  Kindabo,  som 
bestod  af  Kinne,  Walle  och  Käkinds 

härader,  men  sedan  icke  omtalas.  Egdes 
år  1865  af  kapten  af  Sandeberg,  som 
verkställt  betydliga  odlingar,  genom  rot- 

huggning, djuphackning,  plöjning,  sten- 
brytning  och  dikning  till  c:a  50  tunnl. ; 
inrättat  ett  mejeri  för  50  kor,  användt 
guano  i  stor  mängd,  hufvudsakligen  för 
potates;  sistnämnda  års  hela  tax. värde 
var  86,500  rdr  rrat. 

ÖkuUsqvarn,  ett  hälft  mtl  skatte, 
nära  invid  ofvan  beskrifna  egendom,  eges 
af  kapten  Z.  F.  Regnänder. 
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Öland,  en  af  Östersjöns  större  öar 
och  för  Sverige  icke  den  minst  vigtiga, 

är  belägen  mellan  56"  15'  och  57"  18' 
nordlig  bredd.  Längden  af  ön  är  frän  norr 
till  söder  14  samt  största  bredden  (sö- 

der om  Borgholm)  i  öster  och  vester 
1,5  mil.  On  omfattar  11, 704  qvadr.mil 

fast  land  =  270,844  tid  och  U,o»;i  qv.- 
niil  vatten,  efter  Hahr  (Forsell  uppgaf 
269,150  tid,  deraf  1,205  vatten,  och 
Djurberg  13  qvadr.mil).  On  är  i  vester 
skiljd  från  fasta  landet  genom  det  0,4—2 
mil  breda  Kalmarsund.  Den  består  af 

en  öfvergångs-kalkklippa,  som  på  vestra 
sidan  från  en  smal  sträcka  af  upplandad 
bördig  jord  höjer  sig  oftast  terassformigt, 
stundom  med  branta  klippväggar  och 
bildar  en  ås,  kallad  Vestra  Landtborgen, 
hvilken  på  östra  sidan  motsvaras  af  en 
på  kalkhällen  hvilande  ås  af  sand.  Östra 
Landtborgen,  som  på  några  ställen  består 
af  flera,  med  hvarandra  parallelt  gående, 
smärre  åsar,  mellan  hvilka  der  och  hvar 
träsk  bildas.  Landtborgarne  utgöra  landets 
största  höjning  öfver  hafvet;  den  vestra 
höjer  sig  mest,  men  icke  öfver  200  fot, 
dä  deremot  den  östra  ej  uppnår  mer  än 
90  fot.  Landets  återstående  sträckning 
sänker  sig  från  Köpings  socken,  vexlaude 

i  höjd  öfver  hafvet  från   95 — 30  fot. 
De  begge  Landtborgarne  förenas  i 

söder  (vid  Ottenby)  genom  ett  mindre 
sandfält  och  i  norr  (i  trakten  af  Borg- 

holm) medelst  en  betydligare  sandhed. 
Inom  den  sålunda  bildade  åsringeu  in- 
neslutes  Olands  egentliga  kärna,  dess 
största  och  bredaste  del,  det  s.  k.  Midt- 
landet.  Denna  mellan  Landtborgarne 
belägna  del  af  ön  är  jemn  och  skoglös, 
om  man  undantager  en  eller  annan  min- 

dre löfskogsdunge;  på  flera  ställen  har 

den  på  kalkhällen  ett  så  knappt  jord- 
lager, att  icke  något  åkerbruk  der  kan 

idkas.  Ett  sådant  fält  kallas  Allvar,  och 
deri  har  Oland  sin  största  märkvärdighet 
i  geognostiskt  hänseende. 

Allvaren  består  af  en  skarp,  på  flera 
ställen  söndersprucken  kalkflis,  ett  som 

en  sjö  jemnt  fält  af  röd  kalksten,  ge- 
nomskuret af  remnor,  bland  hvilka  blott 

de  mindre  prydas  af  vegetation  med  gräs, 
men  de  större  stå  öppna  och  sträcka  sig 
ned  till  obekanta  djup,  men  i  hvilka 
man  tycker  sig  höra  ett  doft  sorl  af 
vatten    och    strömdrag.     Allvaren  ligger 

nedsänkt  mellan  de  begge  Landtborgarna 
och  uppfångar  snlstrålarne  till  den  grad, 
att  sommarhettan  förbränner  all  växtlig- 

het och  gör  denna  del  af  fältet  till  en 
verklig  stenöken.  Imellertid  är  kalkber- 

get på  några  ställen  betäckt  med  mylla 
och  upphör  då  att  vara  Allvar,  så  att 
denna  vid  olika  ställen  har  olika  bredd 

samt  mer  eller  mindre  närmar  sig  till 
de  begge  Landtborgarne.  Allvaren,  som 
intager  fullt  hälften  af  södra  Öland,  har 
sin  största  utsträckning  mellan  Resmo 
och  Stenåsa,  men  upphör  i  norr  vid 
Thorsluuda,  hvarefter  raidtlandet  är  be- 

vuxet med  hasselbuskar  samt  blott  der 
och  hvar  företer  AUvarnatur.  I  norr  om 
den  ofvannämnda  ringen,  som,  bildad 
af  Landtborgarna,  kringsluter  söder  om 
Borgholm  största  delen  af  Öland,  antager 
landet  en  helt  annan  natur.  Här  finnes  in- 

gen Allvar;  men  här  växer  betydlig  skog. 

Kustlandet,  hvilket  omger  Landtbor- 
garna och  består  af  upplandningar  från 

den  oragifvande  sjön,  utgör  Ölands  bör- 
digaste del.  Ehuru  detta  kustland  icke 

sträcker  sig  öfver  0,3  mil  i  bredd,  så 
inrymmer  det  dock  största  delen  af  öns 
befolkning  och  lemnar  spannmål  utöfver 
dess  behof. 

Vattendrag  och  sjöar.  Något  större 
vattendrag  finnes  ej  och  endast  en  insjö, 

som  förtjenar  att  nämnas.  Hornsjön,  '/o 
mil  lång  och  V4  mil  bred;  denna  har 
sitt  läge  nordligast  på  ön. 

Mineralier.  Hela  ön  är  betäckt  med 

öfvergångsbergarter,  som  ligga  i  2:ne 

blottade  lager,  först  kalksten  och  derun- 
der  alunhaltig  brandskiiTer  med  orsten. 
Kalkstenshvarfvet  upphör  i  en  smal  gång 

längs  efter  vestra  stranden  söder  om  Borg- 
holm, hvarest  alunskiffer  framskjuter.  Skif- 

ferlagret består  af  tunnskifrig  och  alun- 
haltig skiffer,  som  efter  bränning  och 

utlakning  lemnar  alun.  I  norra  delen 
af  ön  förekommer  ej  någon  skiffer,  och 
kalkstenens  utseende  är  ej  lika  med  den 
som  förekommer  söderut.  Den  södra 

kalkstenen  har  smutsröd  färg  samt  lerigt 
utseende  med  jordaktigt  brott,  hvaremot 
den  norrut  befintliga  är  dels  rödbrun 

och  grönådrig,  dels  ljusgrå,  lik  den  all- 
männa öfvergångskalkstenen.  Lager  af 

lera  till  0,6  fots  mägtighet  förekomma 
på  några  ställen  mellan  kalkstcnslagren. 
Stenkol  förekomma  äfven. 
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Ön  fördelas  i  Norra  och  Södra  Mot, 

hvaraf  den  Norra  har  skoi^  och  ymnigt 
stenbrott,  den  Södra  är  slätare  och  mera 

bebyggd  samt  eger  bördigare  åkrar  och 
ängar  jenite  ett  godt  mulbete,  hvarföre 
här  ock  drifves  ett  fördelaktigt  åkerbruk 

med  boskapsskötsel.  Åkerjorden  uppta- 
ger 54,764  tid  (80  tid  åker  antages  i 

medeltal  för  hvarje  fullt  hemman  inom 
Norra  Mötet  och  60  tunnland  inom  det 

Södra),  ängen  45,880  tid. 
Jordmånen  utgöres  af  dels  svartmylla 

och  kalkl)landad  lerjord,  dels  sand-  och 
örjord  (myllhaltig  sand  raed  kalkstens- 

klapper) samt  äfven  något  kalkbleke;  ör- 
jordcn  är  utbredd  öfver  ytan  mellanLandt- 
borgarna  och  landet  norrut;  ler-  och  my Il- 
jorden   å  kustlandet  af  öns  södra  del. 

Sådant  är  det  allmänna  utseendet  af 

denn;i  ö,  hvilken,  fattig  på  skogar  och 
vatten,  till  stor  del  ett  slags  öken  utan 
träd  eller  buskar  och  bevuxen  raed  lågt, 
halfförbrändt  gräs,  skulle  tyckas  vara  ett 
ytterligt  fult  och  otrefligt  land.  Detta 
är  likväl  ingalunda  förhållandet.  Redan 

sjelfva  den  olVanbeskrifna  Allvar-öknen 
företer  mycket  af  intresse,  och  rundt  om- 

kring densamma  utvecklar  sig  en  yppig 

växlighet.  Till  och  raed  ofvan  Landt- 
borgen  förekomma  oaser  af  löfträd,  dcr- 
ibland  en  för  Öland  egen  alra-art,  i  hvars 
kronor  näktergalen  slår;  men  nedanför 
Landtborgens  fot  stå  dessa  träd  samlade 
i  grupper  på  grönskande  ängar,  hvilka 
prydas  af  praktfulla  orchideer  och  andra 
i  Sverige  sällsynta  växter. 

Vestra  Landtborgens  terasser  äro  be- 
klädda raed  den  yppigaste  vegetation ; 

här  växer  Coronilla-busken,  Evonymus, 
murgrön.  Potentelisa  fruticosa  eller  Ölands 
tok  o.  s.  v.,  utom  de  mer  vanliga  buskarna 
och  träden.  Under  Anderssons  botaniska 

resa  genom  ön  år  1865  upptäcktes  af 
honom  flera  nya  växtarter,  deribland  den 
för  svenska  floran  nya  crepis  virens  vid 

Färjestaden.  Luften  är  mild  och  ange- 
näm, den  starka  värmen  mildras  af  hafs- 

vindarna  och  man  tycker  sig  förflyttad 

till  ett  klimat,  vida  sydligare  och  mil- 
dare än  det,  som  motsvaras  af  öns  hög- 

nordliga läge  vid  56"  u.  br.  Charak- 
teristiska  för  Öland  äro  de  talrika  väder- 
qvarnarne,  som  garnera  AUvaren  och, 
sedda  på  afstånd,  bilda  en  lång  linie, 
omvexlande  med  de  talrika  kvrkorna. 

"^  Ölands  hefolknhirj  (omkring  37,300 
personer),  fordom  kallad  Öningar,  ut- 

märker sig  genom  mod,  beslutsamhet  och 
djerfhet;  den  står  kanske  i  afseende  på 
bildning  i  allmänhet  efter  Småläuduingen 
på  fasta  landet  och  beskylles  vanligen 
för  trätgirighet  och  våldsamhet  i  lynnet, 
hvilket  likväl  hufvudsakligen  torde  hafva 
sin  grund  i  det  sätt,  hvarpå  landet  och 

befolkningen  i  förflutna  tider  blifvit  be- 
handlade, enär  ön  icke  allenast  såsom 

län  tillhört  personer,  hvilkas  hela  trak- 
taii  gått  ut  på  att  rikta  sig  sjelfva,  utan 
äfven  i  långliga  tider  varit  en  kunglig 

jagtpark,  hvars  hjortar  och  vildsvin  ostraf- 
fadt  fått  nedtrampa  bondens  växande 
gröda,  medan  det  till  djurens  fredande 
blifvit  påbjudet,  att  alla  hundar  på  ön 
skulle  MStäckas  på  ett  ben»,  och  bonden 
vid  vite  af  lifvets  förlust  icke  fått  fälla 

det  kungl.   vil!I)rådet. 
De  öländska  socknarne  utgöras  af 

afskilda  folkgrenar,  hvaraf  flera  ännu 

hysa  ett  fiendtligt  sinne  till  hvaran- 
dra,  alldeles  såsom  på  fastlandet  mel- 

lan härader  och  inom  härader  mellan 

socknar.  Här  har  ock  olikheten  röjt 

sig  ej  blott  i  gestalt,  språk  och  folk- 
lynne, utan  äfven  i  klädedrägt,  syuner- 

ligast  snitten  på  tröjan,  sä  att  denna  ofta 
var  nog  att  väcka  fiendtlighet.  såsom  t.  ex. 

»Jag  känner  igen  dig  pä  tröja».  Inne- 
byggarne  i  hvarje  socken  ha  också  bland 
folket  sina  särskilda  tilläggningsbenäm- 
ningar,  hvilka  skola  utmärka  egendomlig- 

heten hos  hvarje  sockenfolk  såsom  Sten- 
åsdkämpar,  HuUerstadkaxar,  Budakarlar, 
Högbymän,  Kastlösaherrar  m.  m.  Dessa 
fem  benämningar  äro  de  förnämsta.  Afven 

till  utseendet  skilja  socknarne  sig  betyd- 

ligt åt.  Stenåsa folket,  som  kallas  käm- 
par, äro  liksom  i  Hulterstad  de  längsta 

och  vackraste  karlarne  på  Öland.  I 
Gräsgård  äro  de  smärta  och  spensliga 
med  aflång  ansigtsl)ildning  och  spetsig 
näsa.  I  Alböke  stort  och  stnrkt  byggdt 
folk;  i  Gerdslösa  och  Löt  ett  satt,  tjockt 

och  lagom  storväxt  folk.  I  Norra  Möck- 
leby  och  Bredsätra  det  fulaste  och  minst 

välbildade  folket  på  Öland  ra.  ra.,  hvil- 
ket allt  bevisar  att  socknarne  blifvit  be- 

byggda af  olika  folkgrenar  tillhörande 
den  vendiska  folkstammen.  I  sednaste 

feraårsberättelserna  skildras  befolkningens 

sedliga  lif  såsom  i  betydlig  mån   förbätt- 
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radt,  sedan  numera  på  landet  icke  mer 

finnes  någon  utskänkniug  eller  minut- 
försäljning af  bränvin,  men  lefnadssättet 

såsom  yppigare  uu  än  förr;  inom  de 
rtesta  kommuner  finnes  sockenbibliothek. 

Icke  så  fä  inhysingar  äro  här  mera  väl- 
mående än  cgare  af  mindre  hemmans- 

delar. 

Allmänt  nyttjas  boningshus  af  trä, 
mest  tvåvånings,  taken  äro  vanligen  af 

torf  med  underlag  af  halm,  der  ej  pap- 
per eller  tegel  på  ett  och  annat  bättre; 

uthusen  i  allmänhet  af  kalksten  med 

halmtak,  lättbyggda  och  varaktiga.  Stäng- 
seln  utgöres  af  smala  sttnraurar,  dertill 

den  vackra  kalkstenen  är  ypperlig.  En- 
dast ytterst  i  norra  delen  synas  träd- 

gärdesgårdar.  Jordvall  användes  i  Högs- 
rums socken. 

De  hufvudsakligaste  näringsgrenarne 
äro  jordbruket  och  boskapsskötseln.  Ar 

1840  uppgafs  i  Hush. -Sällskapets  handl. 
(le  flesta  odliugar  vara  gjorda  å  fast 
mark;  i  Södra  klotet  hade  pä  20  år 
6,500  tunnland  blifvit  upptagna  till 
åker,  i  Norra  Mötet  blott  hälfteu.  Tre- 
dingsbruket  var  allmänt  utom  i  södra 
delen,  der  den  goda  jorden  måste  lemna 
3,  4  till  5  sädesskördar  efter  hvarandra 
mellan  hvar  gång  den  trades.  Med  sin 

mot  hötillgången  oformligt  stora  åker- 
vidd Cpå  en  hemmansdel,  som  producerar 

60  ä  80  tunnor  spannmål  utgör  ofta 

5  {'i  6  häckar  grönfoder  hela  höskörden) 
särdeles  passande  för  och  i  behof  af 
vexelbruk,  likväl  är,  med  undantag  af 

några  få  hemman  tillhöriga  ståndsperso- 
ner, Ottenby  enda  stället,  der  ordentligt 

cirkulationsbruk  är  infördt.  Ar  1859 

uppgafs  i  nämnda  handlingar  ön  vara 
nästan  helt  och  hållet  skiftad.  Till  följd 
af  nämnda  åkerjordens  utvidgning  till 
ej  ringa  del  på  ängens  bekostnad  samt 

af  det  hittills  mycket  allmänna  försum- 
mandet af  foderväxtodlingen,  hvarigenom 

kreatursantalet  och  gödseltillgången  min- 
skats, då  denna  tvärtom  borde  hafva  blifvit 

ökad  i  förhållande  till  åkerjordens  ut- 
vidgning, har  ock  jordens  bördighet  gått 

tillbaka.  De  genom  sednare  års  under- 
sökningar funna  betydliga  trakter  af  högt 

värde,  på  denna  af  naturen  så  rikt  be- 
gåfvade  ö,  ligga  dock  ofruktbara  såsom 
vattensjuka  eller  vattendränkta;  men  flera 

större  och  mindre  mosstrakter,  som  blif- 

vit undersökta,  hafva  nästan  alla  godt 

affall  samt  ega  god  mossjord  eller  moss- 
blandad  mylla  på  fast,  ofta  mergelblan- 
dad  botten,  och  äro  således  utmärkta 

odlingslägenheter;  en  odlingslägenliet  fin- 
nes, bestående  af  14,000  tid  mossar  längs 

Östra  Landtborgen.  Det  stora  Skedeträs- 
kets  afledning,  hvarmed  börjades  redan 
under  Carl  X,  blef  fulläudadt  först  un- 

der Carl  XIV  Johan. 

Hufvudsädet  är  2-radiga  kornet,  som, 

utom  dess  begärliga  efterfrågan  på  mark- 
naden, begynte  1857  få  en  ny  afnämare 

i  de  på  ön  då  började  bäijerska  bryg- 
gerier; rågen  är  deremot,  med  få  undan- 

tag, lättare  än  smålandsrågen  samt  blan- 
dad med  en  art  lök,  som  gör  att  den 

vanligen  står  10  %  lägre  i  pris  an  den 
från  fasta  landet.  Likaså  är  hafran  min- 

dre vigtig  och  lägre  värderad  än  den 
småländska.  Under  sednare  åren  hafva 

c:a  100,000  tunnor  säd  utförts,  oaktadt 

den  betydliga  mängd,  som  förbrukas  för 
egna  behofvet,  till  följd  af  foderbristen. 

Pör  några  år  sedan  har  en  enskild  landt- 
bruksskola  blifvit  inrättad  å  Borgholms 

kungsgård.  Öland,  der  vidsträckta  hög- 
lända  naturliga  betesmarker  ligga  om- 
vexlande  med  till  sades-  och  gräskultur 
särdeles  tjenlig  jord,  synes  väl  egna  sig 

för  bedrifvande  af  en  vinstgifvande  bo- 
skapsskötsel; men  hornboskapsskötseln  är, 

med  den  närvarande  dåliga  utfodringen, 

i  det  hela  obetydlig  mot  hvad  den  bor- 
de kunna  vara.  Mesta  betet  är  på  den 

visserligen  uppodlade,  men,  med  undantag 
af  odlingslägenheterna,  annars  samfäldt 
WggiKwåt  Allmänning  en,  å&  förutn.  Allvaren, 

som  ha  ett  torrt,  i  torka  hastigt  afviss- 
nadt,  men  i  regn  snart  åter  uppfriskadt, 
mycket  mustigt  gräs  (festuca  ovina)  på 

den  tunna  skorpan  öfver  eller  i  sprin- 
gorna af  kalkberget.  Här  frodas  den 

s.  k.  allon-löken  (allium  schtenophrasum), 
till  hvars  aflägsnande  odlandet  af  rofvor 
och  foderkål  såvälsora  äfven  i  många  andra 
afseenden  gagnande,  af  direktör  Kylbeig 
vid  ett  landtbruksmöte  föreslogs.  Fiirafveln 
har  deremot  hunnit  ansenligt  längre.  Af 
smör  afsättas  ganska  stora  qvantiteter. 
Ölands  äldsta  hästrace,  de  s.  k.  Oländ- 
ningarne  eller  Ktmgshästarne,  är  till  det 
mesta  utgången;  men  hästafveln  synes 
ändock  förbättra  sig  genom  det  sedan 

1856  af  länsman  Thiraan  på  Kallegula  in- 
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rattade  stuteri  för  näranda  race,  äfveusoin 

genom  halfblod  af  voightländsk  och  en- 
gelsk race  vid  det  stuteri,  hvilket  staten 

underhåller  på  Ottenbv,  samt  det  för  hä- 
star tjenlign  bete,  som  de  stora  utmar- 

kcrna  erbjuda.  Mot  slutet  af  förra  år- 
hundradet infördes  till  ön  Holsteinska 

iiingstar,  hvarigenoro  en  större  hästrace 
uppväxt.  Att  någon  skogshandtering  icke 
kan  förekomma  på  Oland,  inses  af  sig 
sjelft,  emedan  skogsbristen  der  är  allmän, 
och  endast  få  hemman  hafva  tillräcklig 

skog  till  husbeholsbränslc.  Ons  enda  be- 
tydligare skog  är  den  på  norra  ändan 

belägna  Boda  kronopark  (10,000  tid), 

hvars  virke  skulle  erhålla  långt  flera  af- 
näraare,  ora  parken  hade  en  hamn,  som 
lätt  kunde  beredas  i  Grankulla-\'\\s.Q\\. 
Yid  öfverjägari)ostälIet  Sköftekärr  är  år 

1860  en  skogsskola  inrättad.  Dess- 
utom finnas  mindre  barrskogar  (65,592 

qvadratref  år  1865)  vid  Källa  och  Kö- 
ping. De  kronan  afhända  skogspar- 
kerna, Rälla,  Sörby,  Rarasättra  tallar 

samt  Strandskogen,  voro  år  1842  i  det 
närmaste  uthuggna  och  utplundrade,  och 
marken  till  större  delen  uppodlad  och 
bestående  af  ofruktbar  rödsand:  de  be- 

bos mest  af  fattigt  folk,  som  fått  henne 

öfverlåten  mot  erläggande  af  årliga  skat- 
ten, den  det  ej  mägtar  utgöra.  Endast 

på  få  ställen  finnas  för  öfrigt  i  enskildas 

ego  små  väl  vårdade  skogsparker.  Un- 
der åren  1851—1855  hade  2,528,000 

qvadratalnsrutor  för  frösådd  blifvit  upp- 
hackade och  besådde,  samt  25,808  tall- 

plantor och  75,000  poppelsnittlingar  blif- 
vit utplanterade  på  flygsandsfälten.  I 

Xorra  Möckleby  socken  finnes  en  bränu- 
torf-mosse.  I  Södra  Möckleby  socken 
ligger  Olands  alunverk,  det  största  i 
Skandinavien,  der  man  vid  alunkoknin- 
gen  begagnar  alunskiffer  till  bränsle. 
Utom  alun  tillverkas  der  jernvitriol  och 
rödfärg  (af  alun  årligen  c:a  2,000  t:r 
och  af  vitriol  500  till  1,200  t:r),  i  ett 
par  socknar  bereder  allmogen  kalk,  äfven 
utöfver  egna  behofvet;  kalkstenen  brän- 
nes  med  skiffer  i  fristående  fyrar.  Bland 

Öfriga  näringsfång  förtjena  nämnas  be- 

tydligt fiske  i  Hornsviken,  "Wedby-  och Weborns  träsk;  deremot  är  fisket  vid 
stränderna  i  aftagande  (dock  erhålles 
ännu  icke  obetydligt  lax  vid  öns  östra 
stränder),  och   Öländningarne  synas  icke 

hågade  för  hafsfisket,  då  man  förgäfves 
sökt  bilda  bolag  till  deltagande  i  den 
vinst,  Blekingsboerna  tillegna  sig,  i  det  de 
endast  4  mil  söder  om  Öland  fånga  den 
mesta  sillen  och  fetaste  torsken;  bryt- 

ning och  slipning  af  golf-  och  trappsten, 
som  brytcs  i  Kastlösa  och  kringliggande 
socknar  (den  s.  k.  Ölandsstenen,  en  blöt 
gråaktig  sandsten),  samt  utförseln  af  has- 

selnötter och  honing,  begge  delaruc  an- 
sedda som  de  bästa  i  Sverige;  linbered- 

ning, som  anses  kunna  blifva  en  lönande 
binäring  till  följd  af  den  för  linodling 

tjenliga  jordmånen,  när  Öländningarne  för- 
skalTat  sig  nödig  kännedom  om  linets 
rätta  behandling;  vadmal  tillverkas  till 

afsalu  pä  marknaderna.  Qvinnorna  för- 
stå sig  mera  än  annorstädes  på  gräs  och 

örter,  och  färga  sjelfv^  allt  hvad  de  be- 
höfva.  Näst  Skåne  och  Gotland  anser 

Eneroth  Öland  bäst  lämpa  sig  för  träd- 
gårdsodling. Äfven  sjöfart  idkas  af  Ölands 

invånare,  hvilka  äro  kända  som  djerfva, 
modiga  sjömän. 

Ön  är  skattlagd  till  806%  förmed- 

lade mantal,  deraf  I7V2  ̂ '"^  kungsladu- 
gårdar {Borgholm,  Ottenby  och  Horn), 

1  frälse-säteri,  682  skatte,  108  krono, 

I5V4  f''älse. Folkmängden  utgjorde 
år  1805  22,820  personer 
1830  28,061         >) 
1839  30,724         « 
1855  omkr.  35,000         « 

och  år   1865  37,270         » 
Kronouppbördeu  steg  sistn.  år  till  omkr. 
202,730  rdr,  deraf  ordin,  räntan  102,000, 

kronotionde  15,000  rdr,  mtls-penningar 
6,000,  bevillningen  13,000  rdr;  skogs- 

planteringskassans medel  till  12,000  rdr. 
Utom  staden  Borgholm  (785  inv.), 

som  fick  sina  privilegier  d.  29  Oktober 
1817,  har  ön  pa  vestra  kusten  köpingen 

Mörbylånga  grundlagd  år  1820.  Post- 
station finnes  vid  Ottenby  sedan  1861. 

—  På  södra  udden  står  fyrbåken  Långa 
Erik,  anlagd  1785  af  enskild  person, 
sedan  ombyggd  och  förändrad,  så  att 

fyrlågan  bÖr  synas  4',2  "^il  i  klart  vä- 
der; på  skäret  Storgrundet  vid  Ölands 

norra  udde  befinnes  sedan  år  1845  ett 

fyrtorn  af  sten  och  sedan  1860  en  fyr 

på  Ispendd,  c:a  2'/\,  mil  söder  ora  Borg- 
holms fyr  och  ungefär  midt  för  Skägge- 

näs:  en  lifräddningsbåt  har  blifvit  statio- 
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uerad  vid  Gräsgards  båthamn.  I  Kalmar- 

sund, vesterut  frau  Horus  kungsladugård, 
ligger  den  beryktade  klippan  Jungfrun, 
hvars  öfversta  topp,  kallad  Blå  Jungfrun 
eller  Blåkulla,  spelar  en  ansenlig  roll 
i  ortens  troll-  och  spökhistorier.  De 
vigtigaste  orterna  på  ön  äro,  utom  Borg- 

holms stad  och  Mörbylåiiga  köping,  öns 

enda  säteri,  Galltorp,  i  Gärdslösa  soc- 
ken, Ottenby  kungsladugård  i  As  socken, 

som  intager  landets  genom  en  sträckmur 
från  det  öfriga  afskiljda  udde,  samt  Ölands 

Jlunverk  i  Södra  Möckleby  socken,  egent- 
ligen 2:ne  sådana  verk,  hvilka  år  1865 

tillverkade  3,130  tunnor  aluu,  "2,000  t:r 
vitriol  och   150  t:r  rödfärg. 

Ölands  talrika  fornminnen  få  vi  till- 
fälle att  beskrifva  under  de  särskilda 

socknarne.  Af  de  redskap  man  här  fun- 
nit, tillverkade  af  den  s.  k.  Ölandsste- 

neu,  som  lätt  kan  borras  och  filas,  synes 
ön  varit  en  af  Nordens  först  bebyggda 
trakter  samt  i  hedendomeu  rikt  befolkad, 
utan  tvifvel  genom  den  arabiska  handeln. 

Af  Wieselgren  antages  ön  varit  en  Vir- 
dalands  tillhörighet.  De  äldsta  traditio- 

nerna röra  sig  om  Thorsdyrkan,  Odens 
landstigning  här  och  drottning  Öda,  som 
här  hade  sitt  residens,  samt  om  öns  plun- 

dring 775  af  Ragnar  Lodbroks  söner, 
Sigurd,  Hvitserk  och  Björn.  I  dessa 
lider  var  Öland  ett  tillhåll  för  sjöröfvare; 

der  mördades  köpmannen  Gudleik  Gerd- 
ske  i  elfte  århundradet  och  der  uppe- 
höUo  sig  de  ryktbara  Jorasvikingarne, 
tilis  de  fördrefvos  af  konung  Erik  Eje- 
god  i  Danmark,  som  älven  kom  till  ön 
med  en  flotta  för  att  häranas  Knut  den 

Helige,  hvilken  blifvit  i  templet  dödad  af 

Öländningarne  under  Asbjörn  Jarls  an- 
förande. En  strid  skall  då  uppstått  vid 

Vickelby,  såsom  det  förmodas  af  inskrif- 
ten på  en  bautasten,  troligen  öfver  en 

af  konung  Erics  män,  som  varit  med  i 
slaget  och  säges  blifvit  hÖgsatt  och  hans 
lägerstad  utiuiirkt  med  nämnda  bautasten, 
hvarå  läses :  »Den  krönte  ur  konungariket 
i  Danmark,  Tliotils  ättling,  vredgas  på 
en  ryggstark  rånsiaan,  hvilkens  trötta 
hamn  tråkar  trög  i  denna  hög  och  år 
vägvisare  för  många  slagna  fiender.  De 

flesta  i  Fylkingarna  följde  hans  lik.  Ste- 
nen är  satt  efter  Sibe  Udson,  jordad  i 

denna  hög.  Krigsfolket  satte  honom  på 
denna  ö.     Under    medeltiden   var  Öland 

ett  helt  för  sig,  både  i  afseende  på  lag- 
skipning  och  förvaltning.  Det  hade  egen 
lagman  och  var  ett  särskildt  län  eller 
fögderi.  I  kyrkligt  hänseende  lydde 
det  under  biskopsstaden  Linköping,  men 
hade  sina  egna  stadganden  i  afseende 

på  afgifterna  till  presterskapet.  Sam- 
hällsförhållandena synas  hafva  egt  myc- 

ken likhet  med  kustlandets  af  Småland 

och  Östergötland.  Skeppslagsindelningen 

samt  attungs-  och  stångtalsräkning  har 
funnits  äfven  här,  vid  sidan  hvaraf  nam- 

nes markabol  och  öresbol  (år  1381).  I 
början  af  konung  Eriks  egen  regering 
skedde  en  stor  förändring.  Konungen 
infann  sig  sjelf,  åtföljd  af  trenne  bland 

sina  tyska  rädsherrar  och  höll  ett  lands- 
ting med  bönderna  vid  Ekby,  hvarvid 

dessa  läto  förmå  sig  att  gå  iu  på  en 
s.  k.  «sämja'>  eller  kontrakt  att  i  stället 
för  spannmål  och  boskap,  hvaraf  deras 
krono-utskylder  dittills  bestått,  erlägga 

penningar. 
Under  de  talrika  krigen  med  Dan- 

mark har  Oland  nästan  alltid  varit  en 

skådeplats  för  fejder  och  drabbningar 
samt  litet  iraellan  utsatt  för  att  plundras 
och  utsugas,  icke  blott  af  fiender,  utan 
äfven  af  de  länsherrar,  som  haft  ön  i 
förläning,  och  bland  hvilka  man  nämner 
en  Lars  Simousson  Ealk,  som  innehade 
Södra  Mötet  mot  en  årlig  afgäld  af  vid 
pass  12,000  daler,  samt  Herman  Bothe, 
som  för  hela  ön  betalade  18,000  daler 
och  derjerate  skulle  till  kronans  tjenst 
hälla  125  ryttare  och  450  knektar.  Den 
19  September  1315  tillföll  ön  hertig 
Waldemar,  densamme,  som  sedermera 
skall  ihjälhungrats  på  Nyköpings  hus,  och 

som  genom  sina  tyska  förpaktare  grund- 
ligen utsög  landet.  Waldemars  enka, 

hertiginnan  Ingeborg,  innehade  sedan  ön, 

som  repade  sig  under  hennes  milda  sty- 
relse, så  att  hennes  minne  ännu  lefver 

i  traditionen.  Det  antages,  att  herti- 
ginnan alled  omkr.  1356  eller  i  den  år 

1350  rasande  digerdöden,  som  isynner- 
het på  Öland  anställde  så  stora  förödel- 
ser, att  t.  ex.  i  Pesnäs  socken  icke  flera 

personer  undkomrao  pesten  än  så  många, 

som  kunde  rymmas  på  en  utanför  kyrko- 
porteu  ännu  liggande  grafsteii,  kallad 
«Digerflisan».v  Itedau  förut  hade  ön  varit 
hemsökt  af  pest  uren  1280  och  1316. 
Några  år  efter   den    sista   pesten,   redan 
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1361,  blef  ön  eröfrad  och  plundrad  af 

danska  konuugeu  Waldemar,  men  åter- 
vann genom  sina  invånares  mod  samma 

år  sin  frihet  och  gaf  sig  åter  under  Sve- 
rige, men  förpantades  af  kon.  Magnus 

till  Hansestädenia.  Tio  år  derefter  kom 

ön  änder  den  mäktige  Bo  Jonsson  (»rip, 

donerades  jemte  Ostliamraars  län  1465 

åt  erkebiskop  Jöns  i  Uppsala.  Under 
Kalmar-unionens  hela  tid  var  Oland  ett 

beständigt  trätoäpple  mellan  de  danskt 
och  svenskt  sinnade.  Här  tumlade  kon. 

Carl  Knutsson  om  med  Danskarne;  här 

afled  åcn  orolige  erkebiskopcn  Jöns 

Bengtsson  på  Borgholms  slott  år  1468; 
och  fastän  Sten  Sture  förjagade  Ivar 

Axelsson  Tott,  som  fått  Borgholm  i  för- 

läuing  af  konung  Christian,  föll  ön  lik- 
väl snart  åter  i  Danskarnes  händer,  hvilka 

ingalunda  voro  de  mildaste.  l'å  öiis  norra 
udde  hade  konung  Hans  i  Danmark  och 
riksföreståndaren  Sten  Sture  d.  ä.  1487 

ett  möte,  der  det  öfverenskunis,  att  Hans 

skulle  blifva  konung  i  Sverige,  sä  snart 
han  till  detta  land  återställt  Gotland,  hvil- 

ket  dock  ej  af  honom  fidlgjordes.  Staffan 

Webersteiu,  som  år  1519  hade  ön  i  för- 
läniug,  utskref  bland  annat  en  gärd, 

som  af  12  åboer  utgick  med  12  t:r  öl, 

12  t:r  bröd,  12  pund  smör  och  ost,  12 

får  eller  12  pund  kött,  12  gäss.  1  oxe, 
1  hast,  6  tunnor  korn,  24  höns,  24  lass 
ved  o.  s.  v.  Anda  till  1523  förblef  öu 

i  Severin  Norrbys  våld;  men  detta  år 
förjagades  den  moderna  vikiugahöfdingen 

af  Arvid  Westgöte,  som  tog  Borgholms 
slott  och  hela  Oland  i  besittning  för 

konung  Gustaf  L-.s  räkning  och  lät  be- 
folkningen svärja  honom  trohet.  Ar  1542 

stormades  Borgholm  af  Nils  Dacke,  som 

följande  året  förklarade  hela  ön  skattfri, 
men  icke  ens  derigenom  förmådde  vända 
Oländuiugarnes  trohet  ifrån  konungen. 

Medan  Erik  år  1558  hade  hof  i  Kal- 

mar, vistades  hans  svagsinte  bror,  hertig 

Magnus,  pä  Borgholm,  och  när  Erik 

sedermera  blifvit  konung,  blefvo  farvatt- 
nen kring  Oland  skådeplatsen  för  talrika 

sjöstrider  åren  1563,  1564  (Jakob  Bagge 
med  Mars  Jutehatareu  den  30  Maj)  och 
1565.  Under  Johan  Ill-.s  tid  uträttades 

mycket  för  Olands  konungaboning,  Borg- 
holms slott,  som  också  år  1611  blef 

vittne  till  den  store  Gustaf  Adolfs  för- 

sta krigarebragd,  då   hau,   natten  till  d. 

20  September,  på  .\llvaren  nära  derin- 
vid,  med  sexhundra  Svenskar  nedhögg 
åttahundra  Danskar  och  tog  etthundra 

till  fånga  samt  derigenom  befriade  ön 

från  Danskarne,  hvilka  innehaft  densam- 
ma sedan  Augusti  månad  s.  å.  Fastän 

den  tappre  Peder  .Mickelsson  Hammar- 
sköld af  Gustaf  II  .\(loir  utnämndes  till 

befälhafvare  på  Borgholm,  kunde  hau 
imellertid  ingenting  uträtta  mot  de  snart 

återkommande  Danskarne,  som  pä  det 

grymmaste  härjade  Öland  år  1612,  men 

genom  freden  i  Knäred  1613  återlera- 
nade  landet  åt  Sverige.  Ar  1651  tillföll, 

genom  ett  af  Christina  utfärdadt  bref, 

hela  Oland  den  dåvarande  thronföljaren, 

Carl  Gustaf,  som  här  tillbragte  några  år 
i  ett  slags  förvisning  från  hofvet  och 

de  allmänna  angelägenheterna,  men  imel- 
lertid faun  laudet  så  kärt,  att  han  seder- 

mera, då  han  som  Carl  X  med  strålande 

ära  bar  Sveriges  mäktiga  krona,  mången 

gång  önskade  sig  tillbaka  på  den  vackra 
ön  för  att  der  i  ro  tillbringa  sina  sista 

dagar.  Sedan  Christina  nedlagt  kronan, 

slogs  Oland  till  hennes  underhållsländer 

och  blef  nu  grundligen  utarraadt  af  hen- 
nes fogdar,  lilldess  ön  1681  åter  kom 

under  kronan.  Under  tiden  hade  likväl 

ön  åter  en  gång,  1677,  varit  härjad  af 

Danskarne,  medan  dess  kuster  varit  vitt- 
nen till  sjöträÖningar  såväl  detta  år 

som  1G7G,  1678  och  16711,  då,  den  20 

Juli,  Svenska  skeppen  Nyckeln  under  Franz 

Lou  och  Jupiter  under  Ankarfeldt  i  Kal- 
mar-sund, utanför  Borgholm,  ensamma 

kämpade  mot  åtta  danska  skepp  och 
voro  nära  att  gå  segrande  ur  striden,  dä 

elden  fattade  i  Nyckeln,  och  det  ståtliga 

skeppet  undcT  ett  fruktansvärdt  dunder 

sprang  i  luften.  Under  de  sednare  åren 
af  Cajl  XLs  regering,  1683  och  1688, 
var  Olaud  skådeplatsen  för  konungens 

jagtnöjeu,  och  år  1698  tillbragte  äfveu 
Carl  XII  här  några  dagar  med  jagt. 

Konung  Fredrik  I  lät  år  1723  i  öns 

skogar  utplantera  vildsvin,  —  på  en 
gång  icke  mindre  än  38  fullvuxna  och 

12  stycken  grisar  (voro  redan  1752  ut- 
rotade), —  hvilka  ströfvade  omkring  lan- 

det, rotade  upp  marken  och  förderfvade 
grödan,  utan  att  den  derigenom  på  allt 
sätt  lidande  allmogen  vågade  företaga 

någon  åtgprd  mot  h varken  dessa  eller 

de  genom    lika   stränga  jagtlagar   freda- 
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de    hjortarna.     Dessa   lagar,    af    livilkas   j 
grymhet  vi  uti  det    föregående   meddelat    ! 
ett  prof,   hade  isynnerhet    blifvit  skärpta 
af  Johan   III,    men    mildrades    i    någon 

mån   af  Adolf  Fredrik.    Afven  Gustaf  III    ' 
vistades  på   Öland    några    dagar    af  året 
1773,  h vilket  i  öfrigt  betecknades  genom 

missväxt,  nöd   och   sjukdomar,  så  att  tra- 

ditionen  knappt  påminner  sig  nugot  hår-    ' 
dåre    år,    och    det   dröjde    länge,    innan 
landet    förmådde    repa    sig     efter    dessa 

olyckor.     Ar   1789    den    20  Juli   levere- 
rades mot  Ryssarne  ett  sjöslag  vid  Ölands 

södra   udde.     Ar   1804  d.  22  September 

landsteg  grefven   af  Lille  (Ludvig  XVIII    ' 
i  Frankrike)    i    Gräsgards    hamn,   åtföljd    | 
af  sin  brorson,    hertigen   af   Angouléme,    ! 
under  namn    af    grefve    af  Chatelleraux, 
hvilka,  under    deras    resa    från    en    rysk 
hamn,  nödgades  dil  taga  sin  tillflykt  för 

storm.    L'nder  de  sednaste  åren  har  Ro- 
senforss,    som    ligger    i     granskapet    af 
Borgholm,    varit   om    höstarne  residense    I 
för  kon.  Carl  XV:s  jagtklubb.  j 

Kongl.  Maj:ts  enskiftesförfattning  af 
den  24  Juli  1812  var  för  Ölands  åker- 

bruk af  största  inflytande,  och  år  1813 
skedde    utmarksfördelningen.      Ar    1819 

erhöll  Öland  egen  länsstyrelse  med  resi- 
dens i  Borgholm;  men  redan  1824  la- 

des ön  åter  till  Kalmar  län.  hvilket  den 

allt  sedan  tillhört,  under  Göta  Hofrätts 

domvärjo,  med  en  domsaga  och  två  tings- 
lag, räknas  sedan  1865  till  länets  Södra 

landsting. 

Öns  indelning,  för  administrationen, 

i  Norra  och  Södra  Mot,  hvilka  nu  mot- 
svara fögderier,  härleder  sig  från  den 

fördelning  i  2  prosterier.  som  skedde  i 

början  af  15:de  seklet,  då  den  var  in- 
delad i  9  härader,  nu  6;  för  det  eckle- 

siastika är  ön  indelad  i  3  kontrakter  eller 

prosterier,  22  pastorater  samt  34  socknar. 
(Se  vidare  härom  under  Kalmar  lan,  och 
i  nedanstående  tabell.) 

I  railitäriskt  hänseende  underhåller  ön 

tvenne  båtsraans-kompagnier  af  263  or- 
dinarie och  61  extra  rotar.  I  Olands 

Södra  Mot  fanns  1865  en  skarpskytte- 
förening med  557  man  och  i  Borgholm 

en  med  400  man.  Beväringsmanskapet 

1,373  man. 

Öland  bär  titel  af  grefskap*ocli  Hår i  sitt  vapen  2  rågetter,  omgifna  af  8 
rosor  i  himmelsblått  fält:  skölden  är  be- 

täckt med  greflig  krona. 

Socknens  namn. 
jHemman-     Folk- tal.     I  mängd. 

Taxeringsvärde. 

jordbruKS-  ;    annan     I    statens fastighet.    !  fastighet.  ]  egendom. 

Xorra  Mot. 
Boda,  Bödha  {\in)   

Högby,  Höghaby    (1.346)  .  ,  .  . 
Källa,  K«lda  (1360J   

Pesnäs,  Pctznaes  (1 404)  .... 

Föra,  Fjra  (1.346)   

Ut,  Löth  (1346)   

Alböke,   

Borgholms  stad,  Borgh  (1346) 

Köping,   Köpungh   (1463)    .  .  . 

Egby.  Ekby  '1346)   
Bredsätira,  Bredhasaeter  (1346) 

Gärdslösa,  Gerdzlösa  (1434).  . 

Långelöl,  Langalöt  (1346).  .  . 

Runsten,  RuDOsten  (1406)  .  .  . 

Högsrum,  Högiram  (1381)  .  . 

Repplinge,  Raeplinge  (1457)  .  . 

•  •"  '  ifi 

•,  36-'* ',6 
.    19 '-{1)23 

.    :3U 
.'  23v,fi 

:
"
 

.    37 »,2    I 

.    11%    i 

.    23V4    I 

,  473/8 
.    2<»ll 
.    303/^ 
.■  20V,6 

•;  3F/,c 

2,210 
2,787 
903 

l,7.i7 883 

889 
814 

784 

1,818 

442] 

1,013 

1,788 646 
894 

1,136 

1,261 

518,900 

680,000 

392,200 

639,900 

448,700 
462,000, 

383,300 

500 

671,300 
156,300 

390,600 816,90o| 

42.3,100 

459,300 

472,700 
494,700 

11,000 

12,200 

1,600 10,500 

1,100 
3,600 2,1 00 226,400 

27,200 

200 

1,000 
10,090 200 

.5,010 

2,500 
24,400 

494,400 
100.000 

300 

1 2,000 

10,500 

\  Åkerbo. 

Ruustens. 

ISlä
tle-

 

bo. 

-1/ 

16,000] 

6,500 
7,500, 

9,000 

iii,ooo' 

« 

Ruueten, 

^Slättebo. 

40I''/,2|  20,025|  7,410,400|  .339,I00|  767,200| 
Södra  Mot. 

RumteM  södra  del   

Norm    Möckleby,    Myckleby    (1381),    äfven 
Longanaes   

I  13V«    , 
i  ho''/,  6  1 

396 

1.081 

Trnnsp.l  44V,6l    ̂ ^^^ 

179,100 

357,500 
536,600 

.3,500i   ?  Möckle- 

-  ii      by. 3,5001   I 
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Sockpens  namn. 

Transp. 

Gårdby.  Gardby  (1381),  Gorby   

Sandby,  Sanby   (1381)   

Stenåsa,  Stenwsa  (1346)   

Hulterstad,  Hulterstadhn   (1427)   

Segerstad,  Sigarstad  (1285)   

Grusgård,  Graesgardha   (1375)   

As,   Aus  är  1393,  förut   Othaiiby   

Wentlinge   

Södra  Möchleby,  Sydhra  Myklaby   (1429)  . 

Smedby,  Sniydhaby   (1340)   

Kastlösa,  Kasterlosa  eller  Kastalösa  (pa  1300- 
talet)   

Mörbylånga,    Myrebv    (1346)    Mörebylanga 

(1442)   '   Reino   

Wickleby,  Weckleby,  Wekolby  (1340)    .  . 

Thordunda,  Thorsluodha  (1346)   

AUgutsrum,  Aigutsruiu,  Asgutzrum  (141^4) 

Glömminge,  Glöniiiige  (1381)   

Hemman- tal. 
Folk- 

Taxeringsvärde. 

mängd,  i  jordbrukiJ-  i     annan       statens 
I    fastighet.    I  fastighet,    egendom. 

Härad. 43»/,r. 

143 '4 W's 
23  V2 

21 

liV4 

16'/2 

l3«/« 

ir,i3 

18 

[38jg 

[203
* 

17Vfl 

16»  8 
•'•'T» 22iJ 

2l3/« 

1.477 

.-)fi8 

715 

853 

1,216 615 

911 611 

668 

1,127 
623 

1,142 

897 

724 

8I8i 

2,027 1 
1.0771 
I.17ÖI 

536,600j 

160,300 

222,9001 

306,50o| 

405, 500! 

263,800' 

357,600* 

130,50fl! 

238,000 
304,500 

304,000 

564,000 

409,000 

314.000 
230,300 
739,700 

570,900 
510,800 

3.500 

1,800 

200  200,000 

112,500   

1,000'   

48,555:   

j  2,800,   

1,900   
3,200   
500   

Möckle- 

by. 

Gräs- 

gärd. 

c'
 

il 

AUguts- 

rum. 

405' 'el  17,244|  fi,7O3,OO0|  185,955|  200,000| 

Summa  hela  ön|  SOO^,  4  |  37, 269|  14,1 13,400!  525,055|  967,200! 

Ölanda,  ett  berustadt  skatte-säteri  uti 
Istrurus  socken  af  Walla  härad  och  Ska- 

raborjis  län,  1  mil  från  Skara,  2'/.^  mil 
nordvest  från  Sköfde,  1  '/-^  ™il  f''^"  Kiu- 
nekulla,  ̂ /^  rail  från  Lunds  helsobruun 
och  1  mil  från  Axvalla  hed,  består  af 

1  mtl,  med  bränneri,  och  de  underly- 
dande hemmnnen  af  1  frälse  och  */.> 

skatte,  raed  en  sammanlagd  areal  af 
1,800  tid,  deraf  500  skog,  1,300  åker 

och  äng  (På  1850-talet  2%  mtl  med 
2,000  tids  aieal,  deraf  450  åker  och 

äng).  —  Mangårdshufvudbyggnaden  är 
af  sten  och  trä  under  plåttak,  innehål- 

lande 21  rum,  flera  källare  m.  m.;  dess- 
utom finnas  2  flygelbyggnader  med  14 

rum;  det  hela  oragifves  af  prydlig  park 
och  trädgård  raed  orangeri  och  vinkastar. 

—  Olanda  donerades,  enligt  jordeboken, 
1641  till  Joh.  Lilljehöök,  men  redan  år 
1526  skref  sig  härtill  Knut  Svensson, 

som  dä  uppräknas  ibland  de  rusttjenst- 
utgörande  af  adeln  i  Westergötland  ;  hans 
sonson  Jakob  Göransson  antog  namnet 

Lilljehöök,  sonen  öfverste  Göi-an  Lillje- 
höök, t  1727,  skall  varit  den  siste  af 

ätten,  som  egt  gården;  den  har  sedan 
tillhört  hofrättsrådet  J.  F.  Bruce,  Gabr. 
Palra,Svalander  1831,  magazinsförvaltaren 

G.  D.  Schmidt  1860.  Enligt  uppgift  i 

Göteborgs-Posten  köptes  Olaiida  egen- 
dom 1862  på  auktion  för  142,000  rdr 

af  friherre  O.  Lagerfelt,  som  skall  strax 
derefter  bortbytt  egendomen  till  fabrikör 

A.  E.  Leidesdorö'  i  Göteborg  mot  den 
sednares  fastigheter  i  staden  och  en  mel- 
langift  af  124,000  rdr,  hvarefter  Ölanda 

egendom  uppgifves  blifvit  af  förre  ega- 
ren  magazinsförvaltaren  Schmidt  återköpt 
med  inventarier  och  gröda  för  240,000 
rdr  rmt.  Med  visshet  egdes  imellertid 

egendomen  redan  på  1850-talet  af  frih. 
O.  Lagerfelt,  som  från  den  24  April 
1853,  medelst  rothuggning,  stenbrytuing, 

djup-  och  flåhackuing  samt  plöjning,  till- 
sammans odlat  154  tid,  dels  hagmark, 

dels  madvall,  genom  alla  egorna  uppdragit 

afloppsgraf  af  1,983  famnars  längd,  6  A 
8  alnars  bredd,  hvarigenom  2  alnars 

sänkning  åstadkommits  i  den  s.  k.  <Stjelk- 
holmssjön,  belägen  uti  egorna,  och  ledt 

16,616  famnar  skär-  och  afledningsdi- 
ken,  från  2V4  till  4  alnars  bredd,  utur 
odlingarna  till  afloppsgrafven ,  inrättat 
mejeri  för  72  kor,  årligen  auvändt  c:a 
500  tunnor  osläckt  kalkslen  uti  dykom- 
poster,  hvilka  visat  ett  högst  tillfreds- 

ställande resultat.   Under  dikuingarne  ha 
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påträffats  betydliga  sträckor,  2  å  3  al- 
nar uiifler  (lager  liggande  mergel-lager, 

af  så  väl  snack-,  som  ler-  och  sandmer- 
gel;  men  ej  blifvit  till  gödningsämne  i 

större  skala  använd.  Skogen  är  med  om- 
sorg vårdad.  Ar  1865  voro  friherre 

Lagerfelts  svågrar,  löjtu.  C.  F.  och  G. 
E.  Tisell,  egare.  Hela  egendomen,  med 

etl  årligt  utsäde  af  50  tunnor  höst-  och 
150  tunnor  vårsäd  (år  1850:  60  ä  90 
t:r),  utom  200  (ar  1850:  54)  t:r  potates, 
tax.  1865  till  130.000  rdr  rmt.  På  egorua 
finnas  rudera   efter  en  kyrka. 

Olanda,  hv  i  Hudene  socken  af  Gä- 
seneds  härad  och  Elfsborgs  län,  vid  pass 

3^  4  mil  från  Alingsås,  på  3V2  '"*!  ' 
16  hemraansbruk;  tre  gårdar  häraf  till- 
byttes  1491  af  Magdalena  Karlsdotter 
(Bonde,  enka  efter  Ivar  Axelsson  Tott) 

från  Hans  Åkesson  Tott  mot  Stora  Bju- 
rum.  Förut  anses  Jönköpings  kloster 
innehaft  dessa  tre  gårdar. 

Ölestorp  (i  1777  års  jordebok),  öl- 
lestorp,  frälse-säteri  af  2  mtl  uti  Görröds 
socken  af  Gärds  härad  och  Christianstads 

län,  1^/4  mil  vester  från  Christianstad. 
Först  kända  cgare  är  öfversten  och  kom- 

mendanten Mathias  v.  Tungelfeldt,  hvar- 
ifrån  den  på  1760-talet  kommit  till  hof- 
kamreraren  Brome,  som  derunder  brukade 

2\l  ratl;  egdes  år  1865,  jemte  underly- 
dande l'/g  mtl,  af  handl.  L.  Littorin  i 

Christianstad;  samma  års  tax. värde  var 
145.000  rdr  rmt. 

Ölfvingstorp,  stor  by  i  Ljungby  soc- 
ken, Södra  Möre  härad  af  Kalmar  län, 

vid  pass  i'/4  mil  från  Kalmar;  11% 
raaut.,  i  29  brukningsdelar;  något  öfver 
500  inbyggare;  2%  mtl,  jemte  qvarn, 

utgöra  en  till  72,000  rdr  taxerad  egen- 
dom, tillhörig  Jiandlanden  C.  J.  Borell 

i  Kalmar. 

Öijaren,  sjö  i  Södermanland  inom 
Österåkers  och  Julita  socknar  af  Oppun- 
da  härad,  vid  80  fot  öfver  liafvet,  med 

1  mils  längd  och  högst  'A  mils  bredd, 
har  tillopp  från  den  numera  nästan  ut- 
tappade  Hidtasjön  i  vester,  från  Låttran 

i  söder,  Aspen  i  öster,  och,  med  ett  ut- 
lopp af  blott  '/g  mil  från  öster  till  vester 

och  ett  par  fots  sänkning,  till  lljelra- 
sätersbugten  i  Hjelmaren;  den  har  dels 

jemna  och  bördiga  stränder,  dels  hög- 
ländtare,  i  sydost,  men  sandiga  och  sko- 

giga yttre  omgifningar   af   160   till  200 

fots  höjd  i  vester  och  öster,  och  ända   till 
260  fot  i  sydost. 

Oljehult,  annex-socken  (sedan  d.  19 
Jan.  1856)  till  Hoby  pastorat  (se  den 
artikeln),  är  belägen  uti  Bräkne  härad 
af  Blekinge  lan,  l^o  mil  o.  n.  o.  från 
Carlshamn,  2  mil  från  moderkyrkan,  vid 
hafvet,  med  en  medelhöjd  af  145  fot. 

Bräkneå  genomflyter  socknen.  Hemman- 

talet är  91^  mtl,*  taxerade  till  469,100 rdr  rmt,  och  fördelade  mellan  byarnc 
Askaremåla,  Behjaret,  1  mtl,  12  delar, 
med  2  enbladiga  sågar,  qvarn  med  3 
par  stenar,  och  grynverk,  Dockemåla, 

Ebbamåla,  med  qvarn.  Grårör,  Hunne- 
måla,  med  qvarn,  Gummagölsmåla,  Lind- 
ås,  1  mtl,  7  delar,  Bisanstnåla,  Skörje. 

^/g  mtl,  med  ångbränneri,  mjöl-  och  lin-, 
oljeqvarn,  Stengölsmåla  samt  Oljehult,  2 
mtl,  20  brukare,  med  färgeri  och  garfveri. 
Inbyggarnes  antal  år  1866  var  1,670. 
Barnundervisningen  bestrides  i  en  flyt- 

tande skola  och  i  en  småskola,  af  en 

examinerad  lärare;  planteringsland  fin- 
nes; skolbarnens  antal  är  c:a  250,  deraf 

25  undervisas  i  hemmet.  —  Här  finnes 
ett  af  provinsens  trenne  sockenmagaziner; 

i  byn  Oljehult  hålles  årlig  marknad.  — 
Adress:  Carlshamn. 

Öljersjö  (efter  jordebok  och  mantals- 
längd), Öljasjö  (efter  en  beskrifning  af 

Lösens  socken  år  1865).  By  uti  Lö- 
sens socken  af  Östra  fögderiet  och  Carls- 

krona län,  ̂ /g  mil  öster  om  kyrkan, 
hvarifrån  räknas  1  mil  till  staden  Carls- 

krona; af  8  hemmans-nummer  19—26, 
7%  mantal  skatte,  på  en  areal  af  898 

tunnland  24^/g  kappl.,  hvaraf  140  åker, 
143  äng  och  557  utmark;  262  inbyg- 

gare; fiske  i  Saltsjön.  Byn,  storskiftad 
år  1787—1788  och  enskiftad  år  1828, 
hade  1863:  17  heramansbrukare  och  8 

gårdar,  hvaraf  den  vackraste  och  bäst 
bebyggda,  vanligen  Viö  benämnd,  består 

af  IV12  ratl.  En  af  1^.^  mtl,  M  19—20, 
med  en  af  de  utmärktaste  koladiigårdar 
inom  länet  samt  trädgård,  har  efter  år 

1830  tillhört  bland  andra  öfverste  Jäger- 
schöld,  som  uppfört  det  der  befintliga 

boningshuset;  derefter  kaptenen  vid  flot- 
tan G.  von  Krusenstjerna  samt  sedan  år 

1856   f.  d.  handl.  J.  Leopold   Thörn. 

Öllinge,  Öllene,  gård  i  Skåne.  Här- 
till skref  sig  Isaac  Eskilsson  (Baner) 

1350 — 1370,  hans  söner  Isaac  Isaacsson 



öiisr. 

den  Gamle  och  Unge;  se  vidare  Ellirige 
gård  i  Västra  Sallerup3  socken. 

Ollöf,  by  uti  Grefve  socken,  Bjära 
liärad  och  Christianstads  län,  af  3V24 
nitl  skatte. 

Olmanäs,    ett   fr.-säteri,  se  Ormanäs. 
Olme,  härad  uti  Wärnilands  län,  af 

Oster-Sysslets  fögderi,  är  beläget  omkring 
Christinehamn,  vid  en  medelhöjd  af  182 
fot  öfver  hafvet,  och  begränsadt  i  söder 
af  Wisnums  härad.  På  en  areal  af  3,39C 

qvadratmil  land  =  88,593  tid  och  0,26i 
qvadr.rail  vatten  (Forsell  uppgaf  86,855 
tid,  deraf  6,060  vatten)  innefattar  hära- 

det 2  socknar,  Ölmehärad  och  Warnura, 
med  113  |.|  mtl,  bebodda  år  1865  af 

6,550  inbyggare,  hvartill  kommer  Chri- 
stineharans  stads  folkmängd,  3,125  per- 

soner. Bergsjön  är  här  genom  Nors- 
bäcken,  som  nyligen  blifvit  upprensad 

och  gjord  segelbar,  förenad  med  Hylt- 
sjön  i  Fernebo  härad.  —  Under  medel- 

tiden utgjorde  Olme  härad  en  del  af 
Wtes  hajrad,  öster  om  Klarelfven,  och 
anses  i  fordoratimma  hafva  lydt  under 
Westergötlands  eller  Nerikes  höfdingar. 
Bland  fornminnen  märkes  Saxholms  slott. 
Tingsstället  är  uti  Christinehamn. 

Olme,  Ylmahserad  (år  1436),  socken 
i  Olme  härad  af  Carlstads  län,  iVo  mil 
n.  v.  från  Christinehamn,  vid  Wenern, 
med  en  medelhöjd  af  195  fot  öfver 
hafvet;  innefattar  på  en  areal  af  l,9io 
qvadratmil  land  =  44,342  tid  (Forsell 
uppgaf  48,415  tunnland.,  deraf  4,200 

vatten)  73%  mtl.  Socknen  har  en  sädes- 
produktiou  utöfver  inbyggarnes  egna  be- 
hof;  linodlingen  skulle  ej  svara  mot  be- 
hofvet  om  ej  detsamma  till  en  del  upp- 

fylldes^ af  bomullsgarn  och  bomullsväfna- 
der.  A  socknens  slättbygd,  sannolikt  till- 

hörande den  äldst  bebyggda  delen  af 
Wärmland,  finnas  numer  icke  tillfällen 
till  större  odlingsföretag,  undantagandes 
de  landvinningar,  som  skulle  kunna  er- 

hållas genom  fördämning  mot  sjön  We- 
nern, deremot  anses  i  Wärmländska  Hush.- 

Sällskapets  årsberättelse  för  1863  en  jord- 
vidgning af  omkring  20,000  (2,000?) 

tunnland,  lämplig  för  sädesväxter  kunna 
erhållas  genom  statens  bidrag  vid  genom- 
dikning  (afloppskanaler,  som  i  Westergöt- 
land  kallas  krondiken)  af  Allmänningen, 
som  för  100  år  sedan,  till  följd  af 
bristen  på   skog,    fördelades   å   socknens 
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hemman,  och  å  Riksmossen.  Hela  fastig- 
hetsvärdet upptogs  i  1865  års  bevill- 

ning till  3,315,106  rdr,  deraf  54,506 
rdr  för  verk  och  lägenheter.  Inbyggar- 

nes antal  uppgick  1866  till  3,670.  — 
Sannolikt  synes  vara,  att  Olme  och  VTäse 
härader  varit  ett  gäll;  tidigt  blefvo  de 

dock  skilda,  ty  redan  på  1300-talet  ha- 
de Ölmehärad  egna  kyrkoherdar.  Ölme 

utgör  nu  ensamt  ett  regalt  pastorat  af 
2:a  klassen,  fordom,  ett  af  de  vidsträck- 

taste, omfattande  äfven  Warnums  socken, 

och,  under  namn  af  Warnums  skogs- 
bygd, äfven  Carlskoga  pastorat  samt  större 

delen  af  Lungsunds  socken.  Carlskoga 
skildes  härifrån  1594,  Lungsunds  socken- 

del 1624  och  Warnums  socken  1645. 
Ölmchärads  socken  och  staden  Christi- 

nehamn hafva  sedan  haft  gemensamma 
kyrkoherdar  från  år  1675  till  1722  och 
från  1786  till  1805.  Kyrkan,  uppförd 
1787,  består  af  2:ne  raka  långsidor  i 
norr  och  söder,  i  öster  och  vester  för- 

enade med  halfrunda  gafvelmurar,  har 
torn  i  vester  (till  kyrkans  reparation 
gjordes  1864  ansökan  om  ett  lån).  Den 

gamla  kyrkan  var  af  okänd  ålder.  Al- 
tartaflan,  föreställande  Kristus  inför  Cai- 
phas,  är  målad  af  den  berömde  Hörberg 

och  skänkt  till  kyrkan  af  pres.  von  Nu- 
mers.  Barnundervisningen  bestrides  i  3 
flyttande  skolor  och  4  småskolor  af  två 
examinerade  och  4  oexarainerade  lärare; 
skolbarnens  antal  uppgår  till  c:a  525, 
deraf  150  undervisas  hemma.  Socken- 
bibliothek  finnes.  Ar  1437  namnes  en 

Thord  såsom  curator  här;  bland  öfriga 
pastorer  böra  ihågkoramas  Anuudus  Marci 
1555,  Erland  Fryxell,  |  år  1774,  .Jonas 

Bergendahl  (torparcson),  f  år  1835.  — 
Socknens  namn,  som  i  äldre  tider  äfven 

skrefs  Ullmo,  Yllrao  och  slutligen  Olmo- 
härad,  synes  vara  taget  af  elfven  Olman,  som 
uppkommer  i  norra  delen  af  Wäsehärads 
socken  och  utflyter  genom  denna  socken 

i  Wenern.  Förnämsta  fornminnet  utgö- 
res  af  lemningar  vid  Östra  härads  vik 
efter  slottet  Saxaholm,  som  under  Erik 

XIILs  tid  intogs  och  nedrefs  af  Wärm- 
läudningarne;  vidare  finnes  ett  domare- 

säte på  Holma  egor,  24  stenar  i  rundel, 

10  ä  12  ättehögar  på  Skånes  och  Ruds- 
bergs  egor, och  några  stenkummel  omkring 
hemmanet  Hälleshult.  —  Gårdar:  Lunds- 

holms frälse-säteri   med    4%   mtl  under- 
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lydande  (tax.-  till  200,000  rdr),  egare 

häradshöfding  G.  Laurell;  —  Uggebol 

(Uggleboda),  ett  fiälsesäteri; —  Weners- 
vik;  2  mtl  frälse,  före  år  1848  kalladt 
Norra  och  Södra  Hafstod,  som  fru  Sofia 

Stenbäck  sig  tillbytt  från  kronan;  — 

PresUjård  |,\  nill; — Räfvetorp  '/.,  mtl, 
komministcr-bostålle;  —  Karingerud  '/o 

mtl,  länsmans-,  och  Backäsen  '/g  "itl> 
ranjunkare-bostulle;  —   Äs    Vs    ™t^'   "^h 

El/veto  rp   ' mtl,  äro  indragna  militite- 
boställen;  —  Rudsherg,  3  mtl  skatte, 

eges  af  Elfsbacka  bniksi)olag;  —  Nore- 

torp,  V4  skatte,  under  Gustafsvik.  Väl- 

byggda gårdar  äro  vidare  Algutserud  ̂ U 
frälse,  Baggerud  '/•,  i^^^l  skatte,  Benne- 
berg  1  skatte.  Sjöstad  2  mtl.  Bråten 

1  skatte,  och  Kummelön  1  skatte;  — 

Ullsjö.  —  Flera  liemmaiisdelar  lyda  un- 
der Måserud  i  Warnums  socken.  — 

Adress:  Christinehamn. 

Öimestad,  by  i  Refteleds  socken, 
Wcstbo  härad  och  Jönköpings  län,  nära 

sjön  Drafven,  V^  mil  ö.  från  kyrkan,  som 

ligger  9  mil  s.  v.  frän  Jönköping;  7  mtl, 

deraf  1  frälse-sätcri,  o^i^  fr.,  IV2  skatte, 
1  krono,  i  19  brukningsdelar,  200  in- 
bvggare.  En  gärd  härstädes  blef  1563 
säteri  för  Erik  Månsson  Stierna,  egdes 

sedermera  till  omkring  1760  af  slägten 

Hårdh,  derefter  af  Liljenbei-  och  har 
nu  öfvergått  till  bönder.  Af  byns  öfriga 

gårdar  är  ett  mtl  regiraentspastorsbost. 
vid  Smålands  hussarregimente.  I  ddnna 

by  är  häradets  tingställe,  som  uppgifves 
i  fordna  tider  varit  vid  det  3  mil  häri- 

från belägna  torpet  Brödrakulla,  der  2:ne 

stenar  finnas  uppresta.  En  mängd  forn- 
minnen anträffas  i  trakten  (se  socknens 

artikel).  Från  den  härstädes  belägna 

gästgifvaregården  skjutsas  till  Gislaved  i 

n.v.  174  mil,  till  Böiaryd  i  s.v.  2V4 
mil,  o.  s.  v. 

Olmevaila  med  Landa,  ett  konsisto- 

riet pa-torat  al  .'}:dje  kliis.sen  och  Göte- 
liorgs  stift,  4 '/o  mil  från  stiftsstaden, 
med  49'Ai4  ™tl,  ocii  en  folkmängd  af 
2,300.  Det  formerar  en  udde  uti  Kungs- 

backafjorden, på  vestra  sidan  omsluten 

af  hafvet,  för  öfrigt  gränsande  till  sock- 
narne  Fjäräs  och  (iällaryd;  i  afseende 

på  området  ett  af  norra  Hallands  minsta, 
men  har  i  allraänhet  l)ördig  åker.  Här 

framgår  stora  landsvägen  mellan  Göte- 
borg  och    AVarberg.  —  Olmevaila,  hvars 

äldsta  benämning  är  Öllraevalla,  skrifves 

i  mautalsläugdeu  och  jordeboken  Or- 
mevalla, moderssocken  uti  Fjärc  härad 

af  Hallands  län,  1',.,  mil  s.  s.  o.  från 
Kongsbacka,  ligger  lägst  af  alla  häradets 
socknar,  vid  65  fots  höjd;  innefattar  på 

en  areal  af  6,573  tid  _  36,809  qvadrat- 
ref  och  0,ooa  ((vadratniil  vatten  (For- 

sell uppgaf  6,087  tid),  32',.:  mtl,  deraf 

221;  skatte,  !■%  krono,  SV^,"  frälse.  In- egorymden  är  jemn  och  ligger  mellan 
kullar  och  berg;  på  utmarken,  som  är 

bergig  ligger  en  liten  insjö,  kallad  Ul- 
manäs, hvarur  rinner  ett  mindre  vatten- 

drag, sora  genomskär  socknen  och  utfaller 
vid  byn  Klämman.  Midt  för  yttersta 
delen  af  socknen,  eller  Ohnanäs  by,  är 
skärgård  af  flera  små  holmar.  Skog 

saknas,  men  ersattes  af  torfmossar.  Af- 
kastningen  på  mantalet  antages  ända  till 
210  ä  215  t:r.  Socknen  beboddes  1815 

af  860  och  1865  af  något  öfver  1,400 

inbyggare,  som  hafva  åkerbruk,  sjöfart, 

saltsjöfiske,  spanad  och  väfnad  till  för- 
nämsta näringar.  Hela  fastighetsvärdet 

upptogs  i  1865  års  bevillning  till  533,400 
rdr,  deraf  7,200  rdr  för  qvarnar  och  26 

hus.  I  Åsa  by  är  gästgifveri.  —  Kyrkan 
är  38  alnar  lång  och  12  alnar  bred, 

täckt  med  tegel;  altartaflan,  gjord  af 

bildhuggeriarbeten,  föreställer  en  herde, 

bärande  ett  får  pä  axlarne,  hvaröfver 
läses:  «Glädjens  med  mig,  ty  jag  hafver 

funnit  mitt  får,  som  borttappadt  var», 
Luc.  15:  6.  Pä  kyrkoväggen  hänger  en 

tafla,  som  föreställer  Jesu  dop.  Barn- 
undervisningen bestrides  i  en  fast  skola 

om  3  klasser,  af  en  examinerad  lärare 

för  omkring  150  barn,  medan  90  un- 
dervisas hemma.  Bland  fornlemningar 

märkas,  på  södra  sluttningen  af  ett  högt 
berg,  kalladt  Borgaras,  en  källa,  norr  om 

berget  på  en  slätt  en  rund  stensättning 

och  vester  derifrån  på  Näskroken  (ytter- 
sta ändan  af  Näsbolandet)  iitbkilliga  större 

stenrör,  deraf  ett  hålles  för  att  gömma 

Gudlaugs  aska,  om  hvilkeu  Sturlesson 

förmäler  i  Yuglinga-sagan:  att  Haleja 
konungen  Gndlang  uppfördes  pä  ett  ställe 

kalladt  Stöm-önäs,  och  der  pii  befallning 

af  Alriks  söner  Jorunder  och  Erik  Yng- 
ved  l)lef  upphängd.  Uti  ett  öster  om 
hemmanet  Boberg  Ijclägel  berg,  finner 

man  en  3'/-^  alnar  hög  och  1  aln  bred 
öppning,  som   leder  till    en  gång  längre 
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ill  i  hpv^et.  Denna  underjordiska  p:ång 

siigcs,  efter  '/«  mils  väji^,  leda  fram  till 
ett  berg  vid  Qvia  i  Fjärås  socken.  Sä- 

kert liircr  vara,  att  öppriinj^en  i  berj^et 

fordom  varit  en  mörk  och  dyster  till- 
flyktsort för  de  rädda  ynglingar  i  denna 

traku,  som,  nndcr  Carl  Xll:s  kriji^,  ville 

liiilla  sig  nndan,  för  att  slippa  ntskrif- 
ning  till  krigstjenst.  —  Gärdar:  Ohne- 

näs  eller  Örmanäs,  1 '/^  mtl  frälse-säteri, 
med  nnderlydande  '/.^  ins.  fr.  Ormanäs 

eller  Tornberg,  2 ',7  utsockne  frälse,  samt 
(lera  öar;  —  ÖrmevaUa  prestgård  1  mtl, 

med  '/^  Örmanäs,  dernnder  lagdt  af 
konung  Christian  IIT  för  prestgfirdens 

»skrinn-  och  ringhets  skuld.»  —  llarcs- 

torp  '/.,  mtl,  klockiMOgård.  —  Byar  äro 
Bolg,  Berg,  Freadalen,  Gårdshorn,  Klap- 

pa, Dotetorp;  enstaka  hemman:  Fagared, 

Flamsnäs,  Hallen,  Lakjern,  Nygård,  Stoc- 
keli. —  Adress:  Kongsl)acka. 

Ölmskog,  ett  mantal  skatte  uti 
Wäse  socken  och  härad  af  Wärmlands 

län,  vid  pass  2'/4  Tnil  fiän  städerna 
Carlstad  och  Christinehamn,  var  1865 

taxeradt  till  80,000  rdr  rrat;  deraf  ut- 

gjorde da  "V4  mtl,  jemte  Guramerud  1 
mtl  frälse-säteri  med  legosåg  af  3  fin- 

bladiga  ramar,  IV'.'  mtl  skatte  samt  '/g 
frälse  i  samma  socken,  ett  gods,  taxeradt 

till  257,000  rdr  rmt;  egare  var  kam- 

marherre C. Sköldebrand  på  Hellekis.  01m- 
skog  skall,  enligt  Fernow,  erhållit  säteri- 

frihet omkring  1640. 

Ölmstad,  Ölmestadha  (1430),  Ylm- 
stade  1296,  Ölmstide,  socken  i  Wista 

härad  af  Jönköpings  län,  reealt  pastorat 
af  2:dra  klassen,  gränsar  i  norr  till  Grenna 
socken,  i  vester  till  Wettern,  i  söder  till 

Skiirstad  och  i  öster  till  sjön  Bunnen, 
som  bildar  gränsen  mot  norra  Wedbo 
härad.  Socknens  hemmantal  är  46,  af 

hvilka  21^/3  mtl  äro  skatte,  3'/.,  krono, 
21%  frälse,  med  ett  taxeringsviirde  af 

950,000  rdr.  Inbyogarnes  antal  steg  ar 
1754  till  957,  1805  till  1,104,  1850 

till  1,414  och  1864  till  1,550.  Inom 

socknen  äro  pä  rotar  förlagda  28  man 

af  Jönköpings  regemente.  —  Socknen 

genomstrykes  1'rån  norr  till  söder  af  de 
begge  bergssträckningar,  som  till  en  stor 

del  uppfylla  Wista  härad.  Den  vestra  af 

dessa,  2  till  300  fot  hög,  men  med  obe- 
tydlig utbredning,  stupar  tvärbrant  i 

Wettern,  så  att  man   utför   den   skogbe- 

växta  bergskammen  endast  på  tre  eller 

fyra  ställen  kan  komma  ner  till  sjön, 
stundom  endast  med  tillhjelp  af  stegar 

eller  trappor.  Den  östra  bergåsen  iir 

mera  utbredd  och  långsluttande  mot  sjön 

Bunnen,  hvarifrän  Allboga-un  går  genom 
socknen.  Jordmanen  i  de  niellaiiliggande 

dalarne  är  i  allmänhet  god,  bestående 
af  lera  eller  svartmylla  på  grusbotten, 
ehuru  merändels  stenbunden;  på  skog  är 
brist.  Folkel  är  i  allmänhet  välmående. 

—  Kyrkan,  belägen  1 '/4  från  Grenna, 
2'/.,  mil  från  Jönköping,  har  ett  högst 
besynnerligt  utseende,  i  det  att  den  ena 
delen  iir  uppffird  i  uråldrig  byggnadsstil 

med  krysshvalf  och  den  andra,  sednare  till- 

byggd, med  platt  tak  inuti  och  det  yttre 
i  form  af  en  stympad  pyramid.  Enligt 

konung  15irgers  bref  af  d.  25  Aug.  1296 
erhöll  ärkcdjeknen  Sune  i  Linköping, 

^/j  af  Olmestads  och  Skärstads  socknars 
allmänning.  Ar  1645  skänktes  socknen 

jemte  Werida.  liaurida  och  Adelöfs  sock- 
nar åt  P.  Brahe  till  hans  grefskaps  för- 

stärkande. Barnundervisningen  bestrides 

i  en  flyttande  folkskola,  som  dock  eger 

ett  skolhus  och  ett  nytt  sådant  skulle  blifva 
färdigt  under  sommaren  1867.  Nyligen 

aflidne  organisten  härstädes  L.  J.  Ren- 
dahl, har,  jemte  det  han  berömligt  skött 

sin  tjenst.  vidt  omkring  sträckt  en  gag- 
nande verksamhet  genom  botandet  af  yttre 

kroppsskador,  och  sedan  han  med  ovan- 
lig fråmgång  helat  ungefär  1,000  ben- 

skador, blef  regeringen  genom  länsstyrel- 

sen härpå  uppmärksammad,  på  grund  hvar- 
af  han,  i  likhet  ined  hans  framlidne  fader, 

hugnades  med  en  guldmedalj  för  med- 
borgerlig förtjenst.  Bland  kyrkoherdar 

vilja  vi  nämna  Andreas  Ilyltenius,  hvars 

ena  son,  Niclas,  blef  stamfader  för  adliga 

ätten  Silfversköld,  en  annan  för  ätten  Sill- 

verchrantz,  och  en  tredje  för  ätten  Hyltén. 
Lars  Peter  Gagner,  kyrkoherde  här  1827, 

är  känd  genom  utgifvandct  af  flera  and- 
liga skrifter,  hvaribland  »Catechetisk  lä- 

robok», som  erhöll  57,000  subskribentcr. 

Det  s.  k.  »Dödssprånget»,  förmodligen 
en  gammal  ättestupa,  är  en  100  fots 

djup  spricka  i  berget  vid  Wettern,  med 
en  lodrät  vägg  i  norr,  men  den  södra 
något  sluttande,  så  att  öppningen,  som 
ofvantill  är  25  fot,  nedtill  endast  är  5 

till  6.  —  Frestgården,  1  '/o  mtl  i  Ölm- 
stads  by,    är    väl    bebyggd    och    har  en 
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vacker  trädgård  samt  goda  egor.  — 

Drefseryd,  V  4  rntl,  är  komministers-  och 
1  mtl  ibm  liäradsskrifvareboställe.  —  Byar 
äro:  Ölmstad,  Tokeryd,  Brötjeniarh,  In- 
geryd,  Ryd.  —  Adress:  Grenna. 

Ölsboda,  Ölsbo,  bruks-  och  landtegen- 
dom  uti  i*Jysunds  sockens  landslag  af 
Lekebergs  härad  och  ̂   Örebro  län,  5% 
mil  från  postatioueu  Atorp,  på  gränsen 

mot  Wärraland,  vid  pass  8^/4  mil  från 
Christineharan,  är  vackert  belägen  mot 
Carlskoga  bergslag,  mellan  2:ne  sjöar,  vid 

Ölsboda-ån,  som  utgör  aflopp  från  sjön 
Ölen.  Tätt  intill  gården,  med  trädgård 
innehållande  utmärkta  fruktträd,  bärbu- 

skar, orangeri,  drifhus  etc,  löper  nord- 
vestra  stambanan,  som  här  mellan  Svarta 
och  Björneborgs  stationer  öfvergår  ån 
på  en  30  fot  lång  jernbro.  Bruket, 
med  privilegier  af  år  1660,  bestod  1857 
af  3  stångjernshärdar,  3  hammare,  ett 
manufakturverk  af  2  ässjor,  1  hammare 
och  2  spikhammare,  en  enkel  verkande 

4o-tums  3-cylindrisk  blåsmaskin  af  pro- 
fessor Bagges.  Tillverkningen  angafs 

nämnde  år  till  2,900  SkU,  år  1861  till 

9,715  c:tr  stångjern,  489  c:tr  spik,  år 
1864  uppgafs  smidet  vara  nedlagdt  och 
bruksrörelsen  flyttad  till  det  närbelägna 

Degerfors  bruk,  men  i  1865  års  taxe- 
riugslängd  var  bruket  med  3  härdar  och 
3  hamrar  taxeradt  till  30,000  rdr  rmt. 
Landtegendoraen  utgjordes  1857  af  1 

mtl  frälse  Xorra  Boda,  jemte  underly- 

dande 4  Vo  ™tl,  2:ne  kronoparker,  } -Utdelar 
i  Immetorps  allmänning  i  Carlskoga  soc- 

ken, arealen  uppgafs  till  c:a  13,000  tid, 
deraf  11,000  tid  skogsmark,  1,200  tid 
åker;  år  1865  uppgafs  hemmantalet  till 

blott  2'/8  ratl,  taxerade  till  348,800 
rdr  rmt;  vidare  hörde  härtill  delar  i 

grufvefälten  Dalkarlsberget,  Stribergsfäl- 
tet,  Asbroberget  och  Wikersfältet,  samt 
en  ångsåg,  der  dagligen  afverkades  140 
ä  200  tolfter  blockar;  hela  egendomen 
var  1857  saluvärderad  till  1,240,000 

rdr  rmt.  —  Transporten  af  plankor 
skedde  med  egna  dragare  %  mil  till 
sjön  Möckeln,  hvarifrån  de  befordrades 

^;\  mil  på  jernväg  till  lastageplatsen  vid 
Christinehamn;  lättare  dimensioner  ha 
transporterats  å  pråm  öfver  sjön  Björken 
och  sedermera  372  '"'^  ̂   ̂J"'  *^'''  Hults 
lastageplats  vid  Wenern.  Egendomen 
har  sedan  1770-talet  tillhört  slägten  Stro- 

kirch,  i  sednaste  tiden  Ölsboda  bolag,  som 

utgöres  af  justitie-kansleren  J.  von  Kock, 
majoren  H.  von  Kock,  häradshöfding 
S.  G.  von  Kock,  kapten  J.  A.  Wijkander 

(disponent),  hofrättsrådet  Hindbeck,  ex- 
peditionssekreteraren Loven,  professor  S. 

Loven,  häradshöfding  K.  Ekström,  bruks- 
patron Euander  samt  på  sednaste  tiden 

äfven  P.  G.  Grönvall  &  Comp.  i  Göte- 
borg. Bolagets  upplösning  är  i  stadgarne 

bestämd  till  innev.  år  (1867). 
Rörande  sednaste  års  verkställda  od- 

lingar och  förbättringar  må  näranas,  att 

under  året  1864  har  vid  utgården  Sol- 
berga  af  länsagronomen  cirkulationsin- 

delning verkställts  med  skiftesutstakning 
af  åkerjorden,  utgörande  11,3  tunnland, 
21,3  kappl.,  20  tunnland  till  rördikning, 

samt  till  öppen  afdikning  å  15  tid  kärr- 
mark i  och  för  odling. 

På  egorna  finnes  ett  torp  med  det 
i  barnsagan  bekanta  namnet  Blåkulla; 
det  nedbrann  i  slutet  af  Nov.   1866. 

Ölserud,  Ölvisruudh  (1391)  fordom 

äfven  Ölesrud,  Ylvesrud,  annex-socken 
till  Millerviks  pastorat,  är  belägen  uti 
Näs  härad,  Södra  Sysslets  fögderi  af 
Carlstads  län,  7  mil  s.s.v.  från  Carlstad, 
vid  Wenern,  med  en  medelhöjd  af  200 
fot  öfver  hafvet;  arealen,  0,4ii  qvadratmil 

land,  =  9,512  tid,  och  0,o34  qvadratmil 
vatten  (Forsell  uppgaf  9,581  tid,  deraf 

80  vatten),  är  fördelad  på  15^,  jo  mtl, 
deraf  9  skatte,  6V,2  frälse,  och  beboddes 

1865  af  något  öfver  930  personer.  Jord- 
månen är  lera,  åtminstone  såsom  bas. 

All  fast  egendom  var  1865  taxerad  till 

639,307  rdr  rmt.  —  Socknens  förra 
kyrka,  som  var  af  sten,  stod  ännu  qvar 
1642,  invid  gården  Ölserud,  Vg  mil 
längre  i  öster  än  den  närvarande,  som 

på  1630-talet  upptimrades  af  trä  på 
hemmanet  Lidsbols  egor.  Längsta  kyrko- 

vägen är  •%  mil.  Sockenbiblotek  finnes. 
Barnundervisningen  bestrides  i  en  flyt- 

tande skola  om  3  klasser  och  3  små- 
barnskolor, af  en  examinerad  lärare  och 

3  oexarainerade  lärarinnor;  till  skolhuset 
hör  28,000  qvadratfots  planteringsland; 
skolbarnens  antal  är  190.  Gärdar:  Ås 

1  mantal  frälse-säteri,  med  underlydande 

Norra  Af  ver  stad  1  mtl  frälse,  Pr  estgär- 
den eller  Ölserud  1  mtl  frälse,  Litzbohl\ 

1/4  frälse,  Rustan  V3  skatte,  '/g  mtl 
frälse  Tolerud   och    '/g  i  Södra   Hökhuli 



Ölserud. 
Ölstorp. 

681 

utgöra  tillsaminans  ett  gods  taxeradt  till 

140,666  rdr  rmt,  egare  patron  G.  Holm- 
qvist.  —  Södra  Afverstad  2  frälse-säteri, 
i  2  gärdar;  —  V12  ̂ tl  Södra  Hökhidt 
är  komminister-boställe.  Knappa  1  ratl,  17 
åboer;  —  Södra  oeli  Norra  Grhnnbråten, 
Gullsjö,  Ekhammar,  och  Torfverud  äro 
Il  vartdera  af  1  ratl.  —  Adress:  Carl- 
stad. 

Ölserud.,  ett  frälse-säteri  af  V3  ratl, 
i  Kila  socken.  Näs  härad  och  Wärm- 
lands  län,  vid  pass  2^4  mil  från  Åmål, 
egdes  1865,  jerate  underlydande  %6  ™^^ 
af  Erik  Börjesson  och  taxerades  då  till 
32,277  rdr  rmt.  —  Till  Ölserud  skref  sig 
i  medlet  af  1600-taIet  Anders  Svenske, 

en  man  med  en  ovanligare  verksamhets- 
förmåga; så  förrättade  han  t.  ex.  utom 

sin  egentliga  syssla  (han  var  ryttmästare), 
inspektörens  öfver  bergslagen,  doraarens 

och  prestens,  —  Ölserud,  %  mtl  skatte, 
i  8  delar,  ligger  i  Botilsäter  socken. 

Olsjö,  by  uti  Skepparlöfs  socken ;  se 
den  artikeln. 

Ölslanda,  ett  och  V2  nitl  skatte  i 
Leruras  socken  af  Wädtle  härad  och 

Elfsborgs  län,  vid  pass  2  mil  från  Gö- 
teborg, med  4  egare  och  något  öfver 

100  inbyggare,  qvarn  med  2  par  stenar. 

En  gård  liäraf  på  %  mtl  med  underly- 
dande \\  frälse,  tax.  1865  till  25,500 

rdr  och  egdes  af  J.  Johansson;  V4  mtl 

lydde  under  Hede  säteri;  se  vidare  un- 
der socknens  artikel. 

Ölsremma,  annex-socken  till  Dals- 
torps pastorat,  är  belägen  i  Kinds  härad 

och  Elfsborgs  län,  2^/4  mil  s.o.  från 
Ulricehamn,  med  en  medelhöjd  af  720 
fot;  arealen,  0,405  qvadratrail  =  9,373 
tid  fast  mark,  och  0,021  qvadratrail  vat- 

ten (Forsell  uppgaf  9,743  tid;  deraf 
2,280  vatten)  är  fördelad  på  8%  d^^I, 

hvaraf  2%  skatte,  1 '/o  krono  och  4% 
frälse,  i  49  hemmansbruk;  af  dessa  höra 
dock  iVo  ™tl  hit  blott  i  civilt  afseende, 

men  i  kyrkligt  till  Unnaryds  socken  af 
Mo  härad  och  Jönköpings  län.  Marken 
består  till  stor  del  af  ojemna  sandhedar; 
rådande  jordmånen  af  fin  sand.  Skog 
saknas.  All  fast  egendom  var  1865 
taxerad  till  138,200  rdr.  Folkmängden 

samma  år  c:a  400.  —  Kyrkan,  af  trä, 
är  ombyggd  1663.  —  Barnundervisnin- 

gen bestridas  uti  en  fast  skola  om  2 
klasser  för  c:r  40  barn   och  en  småskola 

som  är  gemensam  med  Hulared.  Ingen 
större  gård  finnes,  ölsremma  Vg  mtl, 

är  komministers-,  Kufvarp  Vg  ™tl,  Knog- 
rum  \.2  mtl,  militiieboställen.  —  Hemman 
äro  Ahjrena,  Brunabo,  Ekåsen,  Grebba- 
slutt,  Lindrum,  Klankås,  Ulfhestra  och 
Åremma.  —  Adress:  Sveuljunga. 

Olsta,  fyra  och  '/g  mtl  skatte  uti 
Färentuna  härad  och  socken  af  Stock- 

holms län,  med  qvarn,  på  Svartsjölandet, 

något  öfver  3  mil  sjö-  och  landväg  från 
Stockholra,  Vg  ™ii  från  kyrkan,  i  en 
vacker  trakt  med  bördiga  ängar,  vid 
Mälarens  stränder,  beväxta  med  löfskog, 
deraf  mycken  ek;  häraf  utgjorde  1857 
3Vg  111  ti  en  gård  med  100  tid  åker 
och  106  tid  äng,  bördig  jordmån,  be- 

stående mest  af  svartmylla  samt  lera; 
skogen  var  tillräcklig  för  egna  behofvet. 
egendomens  onera  uppgåfvos  till  1,100 
rdr;  taxeringsvärdet  var  30,000  rdr.  Ar 
1865  var  Olsta  deladt  i  tre  lotter,  deraf 

en  å  1%  ratl  med  Högby  qvarn  taxe- 
rades till  26,000  rdr,  en  å  IfW^Vi  iiitl 

till  21,000  rdr,  och  en  å  W:;'^^  mtl  till 
19,000  rdr.  Före  reduktionen  innehades 
Olsta  af  slägten  Örnflycht,  till  en  del  i 

tredje  hand,  från  Berling  och  Staren- 
flycbt,  och  egentligen  lydande  under 
Svartsjö,  egdes  1685  af  Gyllenborg,  har 
i  sednare  tider  tillhört  slägten  Björnram, 
1849   dels  Wallöf,  dels  andra. 

Olstad,  Ölstada,  gård  i  Gryta  socken 
af  Hagunda  härad  och  Uppsala  län,  vid 
pass  2  mil  från  Uppsala,  bortbyttes  1665, 
jerate  Bärby  i  Lossa  socken,  af  Hans 
Kafle,  emot  Borga  i  Larfs  socken.  På 
egorna  raärkes  en  runsten,  med  följande 

inskrift:  ̂ uam.  Aubulf.  '^tumor.  tjulm- tis.  litu.  rito.  ftin.  tl)iuo.  iftir.  Klf. 

'^inlaul)ar.  Iniauta.    ,3n   Qsmuntr  l)iu. 
Ölstorp,  ett  mantal  krono-säteri  uti 

Bitterna  socken  af  Laske  härad  och  Ma- 
riestads län,  omkring  4  mil  från  städerna 

Skara,  Lidköping  och  Alingsås.  Gården 
skänktes  d.  22  Okt.  1621  af  kon.  Gustaf 

II  Adolf  till  evärdelig  ego  åt  ryttmä- 
stareu  John  Pedersson,  sora  år  1611 

raed  sitt  kompani  drifvit  Danskarne  ur 
Skara  stad  samt  utur  landet,  utan  nå- 

gons befallning,  hvilket  väl  ådrog  honom 

fältöfversten  Jesper  Mattsson  Krus'  miss- 
hag, men  vann  konungens  bifall,  och 

upphöjdes  han  ock  efter  sin  död,  d.  12 
Aug.   1632,  i  adligt  stånd;   barnen   upp- 
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togo  deras  farmoders  namn  Stärck  och 

iutroducerades  på  Eiddnrliuset  1635  un- 
der J\l  233.  Hans  sou  öfverste-löjtnant 

Isaac  och  sonson,  major  Axel  Johan, 
den  sednare  död  1676,  skretVo  sig  båda 
till  Ölstorp. 

Ölsåkra,  Ölsåckra,  frälse-säteri  af  1 
uitl,  uti  Moheda  socken  af  Allbo  härad 
och  Kronobera:s  län,  vid  pass  2%  mil 

n.v.  från  Wexiö,  var  på  1830-talet  för- 
deladt  mellan  torpare,  men  det  oaktadt 
fanns  då  på  egorna  vid  stranden  af  sjön 
Stråken  ett  vackert  boningshus,  kalladt 
Sjöborg,  med  trädgårdsanläggning,  allé 

af  kastanieträd,  pottaskebruk  m.  m.  — 
Säteriet  har  förut  tillhört  kapten  Sta- 
denberg  1770,  generalen  och  landshöfdin- 
gen  Hederstjerna,  brukspatron  T.  Björ- 
raan,  löjtnant  G.  Lagercrantz  1828,  och 
eges  nu  åter  förenadt  till  en  egendom, 
af  L.  P.  Johansson;  taxeringsvärdet  är 

30,000  rdr.  —  Anmärkningsvärdt  är, 
att  i  början  af  1800-talet  påträffades 
här  å  en  mosse,  sora  dä  upptogs  till 

äng,  flera  stora  furustammar,  alla  kull- 
fallna  och  liggande  i  rigtning  från  nord- 
vest  till  sydoÄ;  en  af  dem  höll,  ehuru 
nära  öfversta  toppen,  15  dicemaltum  i 
diameter  och  låg  21  tum  under  mossens 
yta;  äfven  funnos  en  mängd  rötter  och 
stubbar  samt  brännkol. 

Olöf,  by  i  Östra  Weraraenhögs  soc- 
ken af  Malmöhus  län,  vid  pass  2  mil 

från  Ystad,  på  7"/^  mtl  insockne  frälse, 
Vo  krono,  med  tillräcklig  god  åker, 
äng  och  torfjord,  470  inbyggare;  har 
skola. 

Ömmern,  sjö  i  Westergötland. 
Ömmestorp,  fordom  Ödmundslorp, 

frälse-säteri  i  Tranemo  socken  af  Kinds 
härad  och  Elfborgs  län,  vid  pass  4V4 
mil  från  Borås,  består  af  1  mtl.  Bland 
egare  nämnas  friherre  Köhler,  grefve 
Cronhjelm,  lagman  Olivecreutz,  kapten 
J.  Lagercrantz,  som  under  förpantning 
på  20  år  försålde  egendomen  1780; 

egdes  på  1850-talet  af  A.  Kulyenstjerua 

och  assessor  A.  Lagercrantz'  arfv.;  år  1865 
voro  öfverste  C.  G.  Lagercrantz  och  ju- 
stititerådet  Alexandersson  egare. 

On,  landtegendom  i  Folkärna  socken 

af  Näsgårds  fögderi  och  Stora  Koppar- 
bergs län,  vackert  belägen  vid  Dalelfven, 

mellan  kyrkan  och  Brunnbäck,  vid  pass 

7   mil  från   Westerås,    2  mil    frän  Hede- 

mora, består  af  Öhn,  !'/■>  rntl  skatte 
eller  räntande  i  soldatårspenningar  2  rdr 
8  sk.  6  rst.,  samt  af  en  del  i  Brunnbäck, 
räntande  24  sk.;  det  hela,  taxeradt  till 
40,000  rdr  rrat,  eges  af  brukspatron  A. 
Arvedsson  på  Thurebo  bruk  i  Hedemora 

socken.  På  On,  der  lemningar  af  sten- 
murar ännu  ■  vittna  om  forntida  större 

byggnader,  skall  ärkebiskop  Trolle  en 
tid  uppehållit  sig  och  källarraästar  Janus 
i  Hedeuiora  liaft  nederlag  af  viner  — 

upplyser  Hiilphers.  —  Hemmanet  är 

den' 16  Juli  1640  köpt  till  skatte  af 
Hans  Nyman.  Här  har  äfven  varit  jern- 
bruk,  hvarom  H.  C.  Andersén  i  »Sverige» 
säger:  »Ons  bruk  ligger  så  idylliskt  täckt 
på  ett  af  Dalelfvens  skönaste  ställen»; 
der  var  vid  hans  besök  lif  och  rörelse. 

Vidare  beskrifves  det  af  honom  sora  följer: 

»Qvarnhjulen  gingo,  grofva  bjelkar  ge- 
nomsågades, jernet  smiddes  på  städet, 

allt  genom  vat*^nets  kraft.  Arbetarnes 
bostäder  bildade  en  hel  stad,  med  en 

lång  gata  med  rödmålade  trähus  under 
pittoreska  ekar  och  björkar.  Grönskan 

syntes  så  sammetslen,  och  uppe  på  her- 
regården, hvilken  reser  sig  som  ett  litet 

slott  framför  trädgården,  fanns  det  i 
rum  och  salar  allt  hvad  engelsmannen 
kallar  komfort.  Värden  var  väl  icke 

hemma,  men  gästfriheten  har  här  alltid 
varit  en  hus-alf.  Rykande  och  doftande 
fisk  och  skogsfogel  frarasattes,  liksom  i 

de  sköna,  förtrollande  slotten.  Trädgår- 
den var  sjelf  en  förtrollning;  här  voro 

tre  bokar  planterade,  och  de  trifdes. 
Den  starka  nordanvinden  hade  jemt  af- 
rundat  kastaniealléens  kronor,  så  att  trä- 

den tycktes  hafva  varit  under  trädgärds- 
mästarens  sax;  i  växthuset  hängde  guld- 

gula oranger;  de  präktiga  sydländska 
blomstren  hade  fått  upp  fönsterna  till 
hälften,  så  att  den  konstgjorda  värmen 
mötte  den  friska  solvärmen  i  nordens 
sommar.  Den  af  Dalelfvens  armar,  som 

går  utanför  trädgården,  är  beströdd  med 
holmar,  pä  livilka  vackra  hängbjörkar 
och  furor  växa  i  nordisk  prakt.  På  andra 
sidan  Öiis  liruk  brusar  liufvudströmmen, 

den  väldiga  Dalelfven,  görande  fallet  Lå- 
forsen,  der  Askon  ligger;  elfven  skummar 
och  brusar  öfver  den  hoppande  laxen.» 

Ön,  Öen,  gård  uti  Ludgou  socken, 

llönö  härad  och  Nyköpings  län,  2'/2 
mil  från  Nyköping,   1%  mil  till  Gnesta 
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jernvägsstation,  består  af  V2  ̂ ^^  frälse, 
med  201  tids  areal,  deraf  60  tid  öppen 

åker.  Gärden  är  väl  bebyggd  för  stånds- 
personer med  ett  boniiigslius,  innehållan- 

de 7  rum,  veranda  under  plåttak,  m.  m., 
vackert  beläget  mellan  3  fiskrika  insjöar, 

%  mil  till  kyrkan,  ';._,  mil  till  qvaru 
och  såg;  härtill  hörer  en  ganska  stor 

och  vacker  fruktträdgård  samt  köksträd- 
gård, badhus,  fisksump,  m.  m.  Egendo- 
men, hvarvid  utsås  årligen  c:a  10  t-.r 

hafra,  9  t:r  råg,  2  t:r  hvete  och  9  t:r 
potates,  taxerades  år  1865  till  18,000 
rdr  och  egdes  samma  år  af  handl.  J.  P. 
Lindgren  i  Stockholm. 

Ön,  Öeii,  ett  mtl  frälse-säteri  i  liun- 
tuna  socken  af  Rönö  härad  och  Nykö- 

pings län,  2  mil  från  Nyköping;  se  art. 
Leffsund. 

Öna  (i  jordeboken),  ÖJni  (i  mantals- 
längd),  gård  uti  Odensåkers  (Ondsåker 
i  1825  års  jordebok)  socken,  Wadsbo 
härad  och  Skaraborgs  län,  vid  sjön  Osten 

och  ån  Ösan,  vid  pass  2  mil  från  stä- 
derna Sköfde  och  Mariestad,  består  af 

1  mtl  frälse;  utsädet  är  12  tunnor  höst-, 
25  t:r  vårsäd,  16  t:r  potates.  Se  vidare 
under  socknens  artikel. 

Öna,  ett  frälse-säteri  af  1  mtl  uti 
Ny  socken,  Jösse  härad  och  Wärmlands 
län,  har  tillhört  den  rike  fogden  Per 
Jönsson  Bratt,  död  1639;  säteriet  var 
1865  skiftadt  i  8  delar  och  taxeradt  till 

25,000  rdr  rmt. 

Ona,  kaptens-boställe  och  1  mantal 
krono-säteri  uti  Ekshärads  socken  af  Carl- 

stads län,  med  underl.  ̂ /.,  mtl  Hjelten. 
Ona,  ett  frälse-säteri  af  1  mtl,  uti 

Tveta  socken  af  Näs  härad  och  Wärm- 
lauds  län,  egdes  1865  till  hälften,  som 
ock  kallas  Onaholra  (se  den  art.),  af 

hr  N.  E  Kihigreu,  det  öfriga  var  skif- 

tadt i  4  delar  å  V'g  mtl  hvardera.  Ona 
erhöll,  enligt  Eernow,  1643  säteri-frihet; 
egdes   1815  af  inspektor  P.  Lindstedt. 

Öna,  kalladt  Onafors,  ett  hälft  mtl  h., 
med  nianufakturinrättning,  uti  Wassända 
socken,  Wäne  härad  och  Elfsborgs  län, 
nära  Wenersborg,  på  Göta  elfs  vestra 
strand.  Stället  har  vackert  boningshus 
på  en  jemn  plan  med  trädgärd,  nära 
elfven,  hvaraf  en  gren  här  utfaller.  — 
Mauufakturinrättningen  består  af  smedja 

och  ässja  för  en  hjulstock  samt  3  spik- 
hamrar    för    särskild     stock    och    ässja; 

vidare  finnas  qvarn  för  6  par  stenar  och 

en  2-raraig  såg.  Omkring  1857  anlades 
här  äfven  ett  pappersbruk  (der  träd  maldes 
för  att  användas  som  surrogat  för  lump), 
men  synes  nu  vara  nedlagdt;  dercmot 
var  år  1864,  enl.  uppgift  i  Dagbladet, 
på  förslag  att  anläggas  här  och  vid  Nya 
Varfvet  ett  stort  etablisseraeut  för  jern- 
förädling.  Kapitalet  till  förlaget  skulle 
bildas  genom  en  större  association  af  de 

jernverksegare  som  hafya  sin  afsättniugs- 
ort  på  vestra  kusten.  Ar  1865  utgjorde 
Ona  frälse-hemman  och  ofvannämnda  in- 

rättningar tvänne  egendomar,  hvaraf  Wi 
egdes  af  brukspatron  J.  E.  Norström, 
resten  eller  \X\  af  protokollssekreteraren 
Flach;  den  förra  egendomen  var  tax.  till 
18,200  rdr,  den  sednare  till  8,500  rdr. 
Onafors  har  tillförene  egts  af  en  Bagge, 
sedan  år  1816  och  ännu  1833  af  lands- 

kamrer Norströms  arfvingar.  —  Såsom 
bidrag  till  jättegrytornas  bildningshistoria 

kan  anföras  följande  faktum  (ur  Post- 
tidningen): Vid  en  nyligen  företagen  ut- 

vidgning af  pappersbruket  blef  det  ock- 
så nödvändigt  att  förstora  en  i  berget 

utsprängd  ränna,  hvarigenom  driftvattnet 
leddes  från  elfven  till  bruket;  förden- 

skull afdämdes  vattnet  och  rännan  torr- 
lades, då  uti  dess  botten  visade  sig  tre 

små  jättegrytor  af  högst  \,ä  fots  djup 
och  vid  pass  0,5— l,o  fots  diameter,  med 

löparne  ännu  qvarliggande,  alla  väl  af- 
rundade  och  släta.  Således  bafva  dessa 

små  jättegrytor  blifvit  danade  på  den 
korta  tiden  af  8 — 9  år  genom  det  i 
rännan  fraraströmmande  vattnet,  ehuru 

den  kraft,  som  under  sådana  förhållan- 
den kan  utvecklas,  af  mången  torde  an- 

ses alltför  liten  att  förmå  sätta  i  rö- 
telse  en  sten  och  medelst  densamma 

ursvarfva  ett  hål  eller  en  fördjupning  i 

berghällen. 
Öna,  en  holme  i  Borg  och  Löths 

socken  af  Linköpings  län,  till  hvilkas 
art.   hänvisas. 

Önaholm,  frälse-säteri  uti  Tveta  soc- 
ken af  Näs  härad  och  Karlstads  län,  ä 

en  ö  i  Wenern,  6V2  niil  från  Karlstad, 

och  från  Åmål  '/2  niil  sjöledes,  består 
af  Vo  ™t^;  nis^J  112  tids  inegor  samt 

290  tid  skog  och  utmark,  utsädet  i  cir- 
kulation, är  6  t:r  höst-  och  26  t:r  vår- 

säde  utom  rotfrukter.  Säteriet,  till  större 
delen  afskildt    frän    fasta    landet   endast 
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genom  ett  smalt  sund,  är  bebygdt  med 

ett  oljemåladt  raangårdshus  under  skif- 
fertak; har  2:ne  hamnar  i  Wenern  och 

ymnigt  fiske;  var  1865  tax.  till  30,000 
rdr;  egare  N.  E.  Kiblgren. 

Öndal,  en  frälse-egendom  om  1  mtl 
i  Ukna  socken  af  Norra  Tjusts  härad 
och  Kalmar  län,  belägen  vid  Windån,  ej 

långt  från  dennas  utlopp  ur  den  betyd- 
liga sjön  Windoraen,  vid  pass  5  mil 

från  Westervik.  Jemte  underlydande  Vg 

mtl  Rafvenäs  och  en  utjord  var  egen- 
domen 1864  tax.  till  80,000  rdr  och 

tillhörde  då  friherre  G.  Lybecker. 
Önestad,  Önnestad,  Onestathe  (1337), 

socken  uti  Vestra  Göinge  härad  af  Chri- 
stianstads län,  1  mil  n.  v.  från  Christi- 

anstad, vid  90  fots  höjd  öfver  hafvet, 
omgifves  i  norr  af  TVinslöf,  i  söder  af 

Skepparslöf  i  Gärds  härad,  i  öster  af  Fär- 
löf  i  Östra  Göinge  härad;  arealen,  0,448 

qvadratmil  fast  mark  =  10,368  tid  eller 
58,060  qvad.ref  (Forsell  uppgaf  7,452 
tid,  deraf  210  vatten),  är  fördelad  på 
28V o  mtl,  deraf  IT^jg  skatte,  é^j  krono, 

6^5 'frälse  i  191  brukningsdelar  (120 
flera  än  på  1760-talet)  och  bebodda  af 
2,200  inbyggare  på  435  hushåll.  Af 
socknens  trenne  byar:  Onesta,  17^48 

mtl,  Ulhtorp  2^/4  skatte,  ̂ /g  krono  och 
V4  frälse,  och  Skoglösa,  5^^  frälse,  l'/o 
mtl  skatte,  är  Ullstorp  mera  bergig  och 
eger  nödig  tillgång  på  skog,  de  två 
andra  äro  jemnare  och  hafva  ringa  skog. 
All  fast  egendom  var  1865  taxerad  till 
1,022,000  rdr,  deraf  23,200  rdr  för  3 
qvarnar  och  ett  ångbränneri.  Jernbanan 
Christianstad — Hessleholm  går  genom 

socknen  och  har  här  Onnestad's  station, 
l,y  mil  från  Hessleholm,  med  anhalts- 
statiouen  Fridhern  i  Skoglösa  by,  deraf 

en  del  (Vg  eller  ̂ /g  mtl)  sedan  1830- 
talet  så  benämnes.  —  Socknen  utgör 
ensamt  ett  regalt  pastorat  i  Lunds  stift, 
8  mil  från  stiftsstaden.  Här  äro  2  fasta 

skolor,  der  undervisningen  bestrides  af 
en  examinerad  lärare  och  en  lärarinna 

för  något  öfver  200  barn ;  skolan  har  en 

årlig  inkomst  af  16', .^  rdr  utaf  en  do- 
nation, samt  helgonskylderna.  Vid  Kri- 

stianstads belägring  framträngde  konung 
Kristian  till  denna  sockens  kyrka  för 
att  fördrifva  Svenskarne ,  men  genom 

försummandet  af  att  besätta  höjdsträck- 
ningen vid  Skepparslöf,  och  genom  Erik 

Dalbergs  mästerliga  beräkningar  och  for- 
skansningar,  förmådde  icke  de  till  stadens 
befrielse  antågande  talrikare  Danskarne 
undantränga  de  fåtaligare  Svenskarue, 
utan  måste  overksamma  här  vid  Önnesta 

åse  stadens  intagande.  —  Största  posses- 
sionen utgöres  af  Assaretorps  djurhage 

och  1%  mtl  »SAo^f/ösa,  upptagande  öfver 

'/jo  af  socknens  taxeringsvärde;  egdes 
på  1700-talet  under  Torssebro,  år  1825 
under  Ströö  och  nu  under  Owesholm. 

KyrlcoherdehostäUet  1  mtl;  —  Klockare- 
hol  V16  mtl,  i  Önnestad  by.  Ett  mtl  i 
Skoglösa  är  kaptens-,  Vg  n^tl  i  Ulltorp 
kornetts-boställe;  — Torremölla,  en  qvarn. 
—  Adress:  Christianstad. 

Onnarp,  fordora  Öndatorp,  Onörp 

(1410),  annex-socken  till  Gärdslöfs  pa- 
storat, är  belägen  uti  Wemmenhögs  hä- 

rad af  Malmöhus  län,  vid  pass  3V2  ̂iJl 
från  Malmö,  2  mil  från  Lund,  2V2  ™il 
vester  från  Ystad  och   1   mil  från  hafvet 

—  med  en  medelhöjd  af  125  fot;  area- 
len, 0,052  qvadratmil  land  =  1,203  tid 

eller  6,736  qvadratref  och  0,ooi  qvadr.- 
mil  vatten  (Forsell  uppgaf  1,180  tunnl., 
deraf  4  vatten),  är  fördelad  på  öVg  mtl, 

hvaraf  2^U  uts.  frälse,  1  -'^fsnlrif»  krono 

och  3  ̂ij-ghVin  skatte,  utgörande  en  by 
Önnarp,  med  i  allmänhet  jemn  mark, 

god  och  mycken  åker  och  äng  samt  nå- 
gon torfjord,  beboddes  1866  af  något 

öfver  500  inbyggare  på  119  hushåll. 
All  fast  egendom  var  samma  är  taxerad 

till  379,000  rdr  rmt.  —  Kyrkan,  som 
ligger  V4  nail  från  moderförsamlingens, 
är  ny,  invigd  1864;  den  gamla  bestod 
af  tvåqvadratiskt  skepp  och  fyrkantigt 
chor  med  rak  altarvägg  samt  ett  rundt 

torn  i  vester,  uppfördt  kort  före  refor- 
mationen; mellan  gluggarne,  som  upp- 

lyste tornets  tredje  afdelning,  märktes  2 

fyrkantiga  skotthål.  —  Barnundervisnin- 
gen bestrides  i  en  fast  skola  om  4  klas- 
ser, der  under  året  1865:  80  barn  un- 

dervisades af  en  examinerad  lärare;  till 

skolan  hörer  planteringsland  af  6,200 

qv.-fots  ytvidd.  Gårdar:  Pastors-annex- 
hemmanet 1  mtl.  —  Il  mtl  (Loviseferm) 

med  väderqvarn:  —  V32  ™tl,  bebygdt 
för  ståndspersoner;  —  V2  mantal  lyder 

under  Jordsberga  säteri.  —  Adress:  An- 
derslöf. 

Önnarp,  gård  uti  Hössna  socken  af 
fiedvägs   härad    och    Elfsborgs   län,   vid 
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pass  1  mil  från  Ulriceliaran,  af  2  rntl 
berustadt  skatte-säteri,  och  med  underl. 
Vg  skatte  Hössna,  V4  kroiio  Ryaskog 

och  Va  l^rälse  Odsqvarn  med  qvarn  och 
såg,  en  egendom,  taxerad  till  56,400  rdr. 
Egare  år  1816  var  regimentsskrifvaren 
A.  W.  Segerdal,  och  1865  O.  P.  Erlander, 
som  här  bedrifvit  bränvinstillverkning  i 
större  skala. 

Onnarp,  frälse-säteri  i  Sandsjö  socken 
af  Westra  härad  och  Jönköpings  län,  om 
1  mtl,  med  underliggande  qvarn  och  säg. 
Det  tillhörde  1646  majoren  Erik  Hierta, 

egdes  pä  1820-talet  af  en  löjtn.  Fahne- 
hjelm  och  år  1863  af  herr  C.  H.  Kjell- 
man. 

Önne,  Atco7i,  skatte-hemraan  af  •'/^ 
mtl  uti  Myckleby  socken,  Oroust  Östra 
härad  af  Göteborgs  och  Bohus  län,  vid 

pass  2^/2  niil  frän  Uddevalla;  skall,  en- 
ligt folksägnen,  erhållit  namn  deraf,  att 

den  på  berget  Önnefjell,  öster  om  Grinds- 
bysjön,  fordom  befintliga  borgen,  hvar- 
efter  ännu  skola  finnas  lemniugar  (som 
dock  inskränka  sig  till  några  obetydliga 

stenrös,  knappt  jemnförliga  med  våra  ti- 
ders gärdesgårdar),  en  gång  blifvit  inta- 
gen och  »laggd  One»,  d.  v.  s.  ödelaggd. 

Traditionen  tillägger,  att  den  kung  Borre, 
som  är  omnämnd  under  artikeln  Stala 

socken,  skall  egt  detta  fäste  innan  han 

flyttade  sin  hofhällning  till  Borrefjell.  All- 
mogen tror,  att  en  drake  uppehåller  sig 

i  detta  berg  och,  att  en  dylik  fordom  här 
blifvit  skjuten  af  en  bonde.  Vid  gården 
träffas  ock  spår  efter  ättehögar.  Äfven 
förtjenar  omnämnas  den  vidsträckta  utsigt 
man  här  har  från  Önnekulle,  på  gränsen 
mot   Röra  socken. 

Önne,  ett  mtl  skatte  i  Krogstads  soc- 
ken, Sörbygdens  härad  af  Göteborgs  och 

Bohus  län,  vid  pass  4%  mil  fi'ån  Udde- 
valla; har  på  egorna  en  mindre  ätte- 

hög, som  dock  ej  är  åtföljd  af  någon 
sägen . 

Önne,  Önnö  (i  mantals-längden),  äfven 
kallad  Önneborg,  gård  af  1  mtl  frälse,  uti 

Tjärstads  socken  af  Kinda  härad  och  Lin- 
köpings län,  med  vackert  läge,  vid  pass 

3%  mil  frän  staden  Linköping.  Denna 
gård  inköptes  i  början  af  innevarande 
århundrade  af  dåvarande  häradsskrifvaren 

i  Kinds  och  Ydre  fögderi  Joh.  Gabriel 
Bergergreu,  född  1775,  död  i  Linköpi.rig 
1841;  egare  år  1865  var  Gusta.f  Lind. 
Förstnämnde  egare,   hvars   föiäldrar  voro 

VII. 

kronobefallningsman  Bergergren,  en  kraft- 
full man,  god  hushållare,  allvarlig  hus- 

fader, och  Catharina  Björkegren,  en  bland 
de  qvinnor,  hvars  hjerta  och  hand  alltid 
stodo  öppna  till  tröst  och  hjelp  åt  sor- 

gen och  nöden,  »var  ett  verkligt  snille, 

med  brister  och  dygder  af  ett  sådant»  — 
säger  L.  F.  Rääf  i  Ydre  härads  beskrif- 
ning,  hvarur  vi  tillåta  oss  att  anföra 
följande,  som  säkerligen  skall  gcira  läsaren 

ett  nöje:  »Hastande  att  sluta  sina  opoe- 
tiska förrättningar,  var  landskamrer  Ber- 

gergren i  beständig  fejd  med  sin  mycket 
ordentlige,  men  mycket  långsamme  förman, 
kronobefallningsman  Eklund,  icke  mindre 
med  Kammar-Rätten,  från  hvilken  han 
ofta  erhöll  anmärkningar  dels  för  hvarje- 
handa  uraktlätenheter,  dels  för  den  skon- 
sanihet  hans  känslofulla  hjerta  förmådde 
honom  visa  mot  fattiga  och  krymplingar, 

dera  han  på  god  tro  befriade  från  man- 
talsafgifter».  Såsom  prof  af  den  skrift- 
vexling,  som  i  dessa  fall  fördes,  inryckes 
här  slutet  af  en  berättelse  till  nämnda 

fogde  om  vådeiden  på  bostället  Aska  d. 
15  November  1805,  hvarvid,  bland  an- 

dra handlingar,  uppbrann  en  uppbörds- 
bok, den  Eklund  enträget  återfordrade, 

icke  blott  af  Bergergren,  utan  äfven  på 
andra  ställen,  hvarest  denne  uppehållit 
sig,  under  förmodan  att  hon  der  kunnat 
blifvit  qvarglömd. 

Linköping  d.  10  Jan.  1806. 
Till  kronobefaliuiugsniau  Eklund  aogåeDde 

en  af  mig  återfordrad  Uppbördsbok  för  är  1802. 

Tacksägelse.  —  —  —  (Efter  en  inledning, 

som,  enligt  bruket  i  liktal,  innehåller  betraktel- 
ser öfver  tingens  förgänglighet,  tillägger  förfat- 

taren):   Vi  ledas  till  dessa  betraktelser  och 
erkända  sanningar,  då  jag  här,  jemte  berättelse, 
hembär  till  Tit.  ödmjukast  tacksägelse  för  det 
lån,  som  dock  aldrig  mera  Sterbäras,  men  som 
lemnat  en  evig  bild  af  saknad,  då  det  stränga 
missödet,  hvars  vägar  äro  utom  vår  synkrets, 
den  l.ö  nästlidne  November  kl.  5  om  morgonen, 
i  vådbrand,  från  revidering,  onödigt  bläddrpinde 
och  föraktlig  vräkning,  till  glöniskr.ns  och  för- 

vandlingens gömda  famn,  behagat  hädankalla  Yäre 

härads  Kronouppbördsbok  för  är  Wd'}.  Hon 
upphann  en  bebtigiig  ålder,  ja!  ixian  kunde  säga 
att  hon  Yarit  till  3  år  föv  länge.  Hon  var 
skrifven  af  min  egen  haud;  hade  till  minsta 

ziffra  genomgått  alla  serierna  ifrån  afkortning 
ända  till  resterria,  derom  hon  i  stenstil  bar  mär- 

ken efter  Tit.  hand;  hon  var  tingligare  än  någon 

af  sin.i  likar;  hade  sitt  ordentliga  register,  nu- 
riiererade  paginer;  var  genomdragen  af  virkadt 
silke,  och  bar  på  ryggan  en  skylt  om  hvad  hon 
innebar.  Dock  var  hon  i  det  hela,  uekom  icke 

detta,  blott  stt  grand  i  den  stora  vrakmassan 
af  dylika  pjecer,  som,  med    lefvande   varelser  af 

87 



686 Öddp. 
Outorp. 

samma  art,  betunga  jordeu  och  snart  hota  att 
störa  dess  jeuuivigt.  Hou  tycktes  derföre  liksom 
nöjd  försvinna,  i  deu  hugnande  erfarenhet  att 
samtida  sett  det  hon  icke  leninade  balance  på 

begrafuingshjelpen  efter  sig.  Förgäfves  skrift- 
vexlar  Tit.  om  henne  der  jag  varit,  förgäfves 
påkallas  hon!  Hou  är  förvandlad  och  är  icke 

mer!  Lyckans  värdiga  män  i  höjden  af  fögderi- 
kontorets hyllor!  Vid  sidan  af  en  efterlemnad 

maka,  Kinda  härads  Uppbördsbok  af  samma  år, 
skall  rummet  stå  tomt  och,  i  spindelvuf  och 
dam  höljdt,  bära  ödslighetens  bedröiliga  drägt! 
Men  tröstom  oss!  Tider  komma,  och  digtiaude 
medföra  stapplande  läugder,  som  skola  trängas 
om  härbergerande  rum,  ej  allenast  i  Fögderiets 
kontor,  utan  ock  på  vindar  och  loft.  Matte  vi 
imellertid  häraf  betänka  obeständigheten  af  oss 
sjelfva  och  af  hvad  vi  ega;  pä  det  vi,  dä  vär 
marcberoute  hinner  ankomma,  måtte  vara  be- 

redda att  iuvetUera,  packa  in  och  låta  spänna 
för!  Herre  lär  oss  åtminstone  betänka  att  i 
rattan  tid  förafskedade  blifva,  om  vi  annars 

omöjligen  kunna  förståndige  varda!» 

Af  de  båda  bröderna,  hvaraf  den  yngre 
blef  prest  och  koraminister  i  S:t  Lars, 
var  ofvaunämnde  städse  obemärkt,  ansågs 
som  besynnerlig,  ej  med  sin  tid,  eller 
kanske  rättare  ej  på  sin  plats.  Ty  han 
skref  den  yngre  broderns  utmärkt  vackra 
predikningar,  som  hördes  så  gerna,  att 
folket  ej  fick  rum  i  bänkarue  i  kyrkan; 
men  att  det  var  broderskärleken,  som 

gjorde  biträdet  visste  ingen  om.  Oak- 
tadt  ett  enskildt  lidande  (ett  kors,  hvar- 
till  några  års  lyckliga  äktenskap  med  ett 
ungt  vackert  och  med  vårdad  uppfostran, 
med  sinne  för  natur  och  poesi  utrustadt 
fruntimmer,  snart  förvandlades),  hindra- 

des han  ej  från  att  verka  för  det  all- 
männa (han  erhöll  den  5  Juni  1835  den 

större  guldmedaljen  för  medborgerlig  för- 
tjenst  samt  af  Kronprinsen  en  större  silf- 
vermedalj):  i  många  vackra  och  nyttiga 
företag  fortlefver  hans  minne  hos  efter- 
verlden;  så  skänkte  han  1814  en  summa 

af  217  rdr  b:co  till  uppfostran  af  en  fat- 
tig föräldralös  gosse  i  Tjärstads  försam- 

ling; äfvenså  har  han  efterlemnat  många 
lyckade  prof  af  den  känsla  för  poesi  och 
natur,  som  var  hos  honom  intill  hans 
sednaste  dagar  lefvaude.  Af  hans  arbeten 

särskildt  utgifna  må  nämnas:  Ett  välgö- 
rande sätt  att  minska  tiggerier  samt  i 

framtiden  umbära  correctioashus,  af  Gabr. 

Bergergren,  Linköping  1816;  —  Vid 
framlidne  hans  exc.  ra.  ra.  grefve  Balzar 
Bogislaus  von  Plåtens  graf  i  Motala,  dä 
hans  jordiska  qvarlefvor  der  nedsattes  d. 
7  Febr.  1836;  —  Nykterhets-Adress  till 
Hedervärda   Allmogen    uti   Östergötlands 

län  och  stift,  Linköping  1831;  —  Ka- 
lender öfver  Svenska  folkets  festliga  dagar, 

med  underdåniga  lyckönskningar  till  hvarje 
dag,  af  Gabr.  Bergergren,  Linköping  1827; 
Vid  Göta  kanals  fullbordan  och  slutliga 
öppnande  i  H.  Maj:t  Konungens  och  den 
kungliga  familjens  höga  öfvervaro  vid 
Snöfvelstorps  lastageplats  den  26  Sept. 

1832,  m.  «. 
Önnerup,  by  i  Malmöhus  län  och 

Torna  härad,  ̂ 4  "^il  f'"''»  Lund,  på  8% 
ratl  inom  Fjelie  och  iVg  i^i^l  inom  Flä- 
die  socken,  har  mycken  och  god  åker  och 
äng,  samt  360  inbyggare.  Två  mtl  af 

byn  äro  domkyrko-  och  ̂ ^5  ™tl  hospitals- 
hemman.  Här  är  skola  med  planterings- 

land__af  7,000  qvadr.-fots  ytvidd. 
Önneskymtarne,  bergkullar  i  Bohus 

län,  400  fot  höga,  en,  i  jeranförelse  åt- 
minstone med  länets  öfriga  berg,  ganska 

ansenlig  höjd. 

Önrum,  fordom  Ondershem,  by  i  We- 
stergötland,  anses  fått  namn  af  Onder  af 
Essunga,  en  lärd  och  förståndig  man  från 
Grolanda,  som  förestod  lagmansdöraet  i 

landskapet,  till  dess  lagmannen  Carls  af  Ed- 
svära  son  Algot  kommit  till  mogen  ålder 
(Afzelii  sagohäfder  Hl  Del.,   sid.   37). 

Önska,  by,  se  Auudsjö  socken. 
Önsta,  gård  om  1  mtl  frälse  i  Bro 

socken  och  härad  af  Uppsala  län,  % 
mil  från  Mälaren,  vid  pass  1%  mil  från 
Sigtuna,  utgör,  med  underlydande  IV2 
mtl  frälse  Skysta  med  sågqvarn  samt 

augraents-lägenheten  Sätra  om  2  öresland, 
en  egendom  med  något  öfver  1,400  tids 
areal  och  150  tunnors  utsäde.  Onsta 

egdes  på  1790-talet  af  en  fröken  Ulrika 
Stenbock,  år  1801  af  en  friherre  Christer 
Lindorm  Posse,  1807  af  assessorn  A.  G. 

Osangius,  1808  af  J.  J.  Lövenström,  år 
1810  af  öfverintendenten  och  kommen- 

dören A.  N.  Edelcrantz,  1823  af  kom- 
merserådet P.  Filéen,  1834, af  ingeniören 

Ernst  Löfling,  1845  af  kapten  Johan 
Wiman,  sedan  den  1  April  1857  af 
brukspatron  C.  G.  Hedin  och  1865  af 
grosshandlaren  Alexander  Thomée;  hela 
taxeringsvärdet  sistn.  år  var  129,000  rdr 
rmt.  —  På  egorna  finnas  flera  ättehögar, 
och  gamla  mynt  ra.  m.  uppgifvas  der 
blifvit  funna  af  professor  Schröder;  se 
vidare  härom  under  socknens  artikel. 

Önsvala,  två  byar  uti  Bara  härad 
och  ÄLnlraöhus  län,  deraf  den  ena  på  IV2 

mtl  (hvaraf  7^  Malmö  hospitals-hemman). 
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är  belägen  i  Nefvitshögs  socken,  den  andra 
pä  IV3  raantal,  med  mycken  och  god 
både  åker  och  äng,  ligger  i  Mölleberga 
socken. 

Öntorp,  berustadt  skatte-säteri  af  1 
mtl,  uti  Saleby  socken  af  Skånings  härad 
och  Skaraborgs  län,  vid  pass  2  mil  från 
Skara  och  %  mil  fiaii  Lidköping;  har 
varit  ett  Wasa-ättens  art  och  eget;  done- 

rades ryttmästareu  Lars  Fägersköld,  som 

stupade  1659  i  stormningen  af  fästnin- 
gen Ilalden,  sedermera  Fredrikshall,  i 

Norge;  reducerades  1683,  men  sönerna 
återbekommo  det  för  lifstid;  blef  likväl 
1691  förrustadt  mot  vederlag,  och  enligt 

karamar-kollegii  bref  af  den  26  Sept. 
1792,  köpt  till  skatte  för  71  rdr  9  sk. 
6  rst.  af  enkefru  Inga  Skarin;  tillhörde 
1812  rådman  M.  Lagergren,  år  1865  L. 
M.  Lundqvist  å  Torp;  sistnämnda  års 
taxeringsvärde  var  18,000  rdr  rrat.  Skog 

växer  för  nödigt  behof.  —  I  Afzelii  sago- 
häfder  förtäljes,  att  kon.  Carl  XI,  stadd 
på  resa  från  Göteborg,  hälsade  på  gamle 
Per  Hjerta  på  hans  gård  Fremraestad, 
der  han  hjertligen  undfägnades.  Efter 
måltiden  samspråkade  de  om  nytt  och 
gammalt,  då  slutligen  konungen  i  all 
välmening  sade:  »I  är  nu  så  gammal, 
general  Hjerta,  att  I  behöfver  afskéd  och 

hvila».  Detta  tyckte  den  gamle  krigs- 
mannen icke  om  att  höra,  utan  svarade: 

»I  ha  inte  satt  mä  te,  å  sa  inte  sätta 

mä  fra  heller».  —  »Men  jag  skall  skänka 
Er  Öntorp  till  vederlag,  och  Er  son  Lars 
skall  få  regimentet»,  —  sade  konungen. 
—  »Ja,  dä  kan  I  väl  ha  rå  till»,  svara- 

de generalen.  —  De  skildes  derefter  i  god 
sämd  från  hvarandra.  —  General  Hjertas 
dotter  var  gift  med  en  af  förutn.  ryttra. 
Fägerskölds  söner,  som  dog   1719. 

Onuin,  Onem  (1422),  socken  och  an- 
nex till  Skärstads  pastorat,  är  belägen  i 

Skaraborgs  län,  Leckö  fögderi  och  Barne 
härad,  2%  mil  s.  v.  från  Skara,  på 
Westergötlands  slättland,  med  en  medel- 

höjd af  295  fot.  Arealen  25,374  qvadr.- 
ref  eller  0,i98  qvadratmil  =  4,582  tid 
fast  mark  (Forsell  uppgaf  5,624  tunnl., 
deraf  10  vatten),  är  fördelad  på  5  mtl 

skatte,  '/,  skatte-säteri,  1  krono,  8^4 
frälse  och  1  frälse-säteri,  tills.  IIV4  mtl 
(alltså  407  tid  på  1  mtl).  —  Socknen, 
som  begränsas  i  norr  af  Skärstad,  i  öster 

af  Legnura  och  Tråfva,  i  söder  af  Lund- 
by  och  i   vester  af    Naums    samt    Wara 
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socknar,  har  några  fä  höjder  och  dalför- 
dju])ningar,  de  sednare  inneslutande  hvar- 
dera  ett  mindre  vattendrag.  Trakten  an- 

ses höra  till  de  yngre  jordytans  daningar 
och  i  en  aflägsen  forntid  stått  under 
vatten.  Namnet  derivcras  från  Öde  och 

Hem.  Att  kristna  läran  här  tidigt  antogs 
bekräftas  af  socknens  läge  nära  biskops- 

sätet i  Skara,  men  att  l)efolkningen  varit 
ringa  till  antal,  torde  man  i^  sluta  af 

den  obetydliga  kyrkan,  som,  oaktadt  till- 

byggnad på  1700-talet,  utgör  en  af  stif- 
tets minsta.  lubyggarnes  antal,  år  1810: 

367,  uppgår  nu  till  880.  Jordmånen  är 
i  allmänhet  af  sämre  natur,  men  en  luc- 
ker  mylla  på  god  lerbotten  träffas  oftast 
i  vestra  och  norra  delarne,  då  deremot 
östra  och  södra  delarne  allmännast  förete 

mylla  och  sand  på  sandbotten,  uppblan- 
dad med  ej  obetydlig  myrmalmsartade 

beståndsdelar,  hvilkct  ock  skall  gifvit  an- 
ledning till  anläggande  af  masugn,  som 

dock  måst  nedläggas.  Ett  mäktigt  snäck- 
mergel-lager  har  på  sednare  10  åren  blif- 
vit  upptäckt  vid  säteriet  Rangeltorp,  hvars 

egare  med  fördel  använder  det  vid  jord- 
bruket. Ehuru  skog  till  byggnadsvirke 

egentligen  icke  växer  här,  hafva  likväl 
iubyggarne  inhägnat  passande  trakter  till 
skogs  uppfredande  och  hvarå  ungskogen 
redan  uppskjutet  till  betydlig  höjd;  äfven 
ha  lefvande  häckar  blifvit  uppdragna  kring 

hägnade  åkergärden  och  råskillnader.  Jor- 
dens medeltemperatur  är  6,75^,  luftens  5 

grader  efter  Celsii  thermometer.  Ar  1851 

förmärktes  lindrigare  jordstötar.  Hufvud- 
näringar  äro  åkerbruk  och  boskapsskötsel. 
Årligen  besås  omkring  5,600  reflaud  åker, 
mest  råg  och  hafra,  mindre  ärter,  kora 
och  hvete.  Vanliga  brukningssättet  är 
tvåskifte.  Största  utsädet  är  af  hafra, 
3,500  kub. fot,  dernäst  blandsäd,  så  råg 
(hela  utsädet  1810  uppgafs  till  525  t:r, 
nu  anges  det  till  4,900  kub.fot  säd  och 
929  fot  potates).  Lin,  hampa  och  humla 
odlas  till  husbehof.  Ängsmarken,  mer- 
ändels  ringa,  gifver  i  medeltal  3  lass  pr 
tid.  Torfraosse  finnes  väl,  men  liggande 
utom  sockens  gräns,  V2  "lii  s.  o.  på  f.  d. 
krono-allmänningen  Hillet.  Af  verk  fin- 

nas qvarn  för  2  par  stenar  vid  Önums- 
torp,  och  enbladig  såg  vid  Möllentorp. 
Binäringar  äro  obetydliga.  Socknens  pro- 

dukter afyttras  uti  staden  Lidköping,  på 

2^/4  mils  afstånd  från  socknens  norra 
gräns.    Gästgifveri  finnes  å  Djeknagården 
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'/j  mtl,  men  af  sämre  beskaffenhet.  All 
fast  egendom  tax.  år  1865  till  497,700 
rdr  rmt;  stats-  och  kommunala  afgifterna 
uppgifvas  till  4,382  rdr,  deraf  1,072  rdr 
i  ständiga  räntor,  990  rdr  i  kostnad  för 
rustning  och  roteriug,  1,105  rdr  rmt  för 

klericistatens  underhåll,  202  rdr  i  fattig- 
försörjning och  169  i  väghållning.  En 

drängs  lön  uppgick  1857  samraanräknadt 

till  75  rdr  och  en  pigas  till  35  rdr.  — 
Kyrkan,  uppförd  af  groft  furutimmer, 
0,7  mil  från  moderkyrkan,  är,  efter  till- 

byggnad år  1759,  29  alnar  lång,  IOV2 
bred  och  6  hög;  dock  otillräcklig  för 
nuvarande  folkmängd,  men  nu  är  försla- 

get om  Önums  och  Waras  kyrkors  sam- 
manbyggande bifallet  och  plats  dertill 

utsedd  å  hela  skatte-hemmanet  Emtunga's 
egor;  c:a  2  tid  deraf  äro  af  egaren  do- 

nerade till  skolan.  Ett  fattighus  finnes 
vid  kyrkan.  En  äldre  klädedrägt  har  här 
fordom  begagnats  och  länge  varit  vid- 

hållen i  bruk,  men  har  i  sednare  tider 

öfvergått  i  den  af  länets  öfriga  delar  all- 
männast förekommande.  Bokstäfverna  v 

och  y  förvexlas  ofta  i  uttalet.  Bonings- 
husen äro  små  och  obeqvärat  inredda;  de 

mera  förmögnas  äro  af  timmer  med  te- 
geltak. Vid  hemmanet  Ek  V2  skatte- 

rusth.,  ha  åtskilliga  jordfynd  blifvit  gjorda. 
Öfver  socken  finnes  en  af  koraraissions- 
landtmätaren  R.  J.  Geintschein  utförd  be- 

skrifning,  som  af  Hushållnings-Sällskapet 
blifvit  prisbelönt.  —  Större  gårdar  äro 
Möllentorp,  1  frälse-säteri,  areal  284  tid, 
deraf  86  åker,  156  skog  och  utmark, 

med  qvarn  och  såg;  —  Rangeltorp,  V2 
skatte-säteri,  areal  263  tunnl.,  deraf  75 
åker,  129  skogsmark,  har  varit  doneradt 

Jan  Persson  till  Östorp;  skatte-köptes  år 
1830;  —  Onum,  stommen,  Vo  "^^^  P'*" 
stors  tilldelningsstora;  i  samma  by,  utgör 
Klockarebol,  V4  mtl  (varit  doneradt  fru 
Sofia  Margreta  Krall),  jemte  V4  mantal 
Skogsgården  i  Wara  socken,  kommini- 

sterns boställe;  —  Marbäck  */^  mantal, 
mönsterskrifvare-boställe.  —  Torpet  V2 
frälse,  med  cjvarn  för  2  par  stenar,  jemte 
Vg  mantal  Onum,  en  egendom;  egare  C. 
Miintzing;  —  Östorp  1  frälse,  areal  425 
tid,  deraf  229  åker,  158  skog  och  ut- 

mark. —  Jordeboken  upptager  V2  ™tl 
Skatofta  Skräddaregården,  såsom  höran- 

de till  Önums  socken,  men  hemmanets 
egare  ha  sjelfva  härom  ingen  kännedom. 
Hemmanet    har    alltid    le^at    i    samfäldt 

skifte  med  egoblandning  med  Skärstads 
socken  och  dit  räknats,  äfvensora  dit  hört 
i  ecklesiastikt  hänseende,  och  har  dess- 

utom sina  skatte-uppbörder  gemensamma 
med  Skärstad.  Samma  förhållande  är 

med  hemmanet  Ek,  deraf  V2  ™tl  är 
autocknadt  till  Önums  och  V2  ™*1  till 
Skärstads  socken,  men  hela  hemmanet 
har  alltid  räknats  till  Önums  och  legat 
i  samfäldt  euskifte  dermed.  Ett  stort 

antal  torp  och  afsöndrade  lägenheter  fin- 
nas. —  Adress:  Skara. 

Ör,  Öör  (1449),  med  Holm,  Dalskog, 
Skållerud,  Gunnarsnäs  och  Jern,  alltsedan 

kristendomens  införande  på  Dal  ett  sär- 
skildt  gäll,  nu  ett  regalt  pastorat  af  l:a 
klassen  och  Carlstads  stift,  med  131  f| 
mtl  och  en  folkmängd  af  öfver  12,000 

personer,  beläget  12  mil  från  stiftsstaden. 
—  Ör,  raodersocken  uti  Nordals  härad 
och  Elfsborgs  län,  4%  mil  från  Åmål, 
374  ™il  riorr  om  Wenersborg,  1^4  mil 
från  Wenern,  nära  Kroppefjell,  med  en 

medelhöjd  af  250  fot  öfver  hafvet;  be- 
gränsas i  norr  och  nordost  af  Holms  och 

Gunnarsnäs  socknar.  På  en  areal  af  l,oo5, 

eller  efter  Hahr  0,932  qvadratmil  land  = 
21,570  tid,  och  0,066  qvadratmil  vatten 
(Forsell  uppgaf  18,908  tid,  deraf  2,640 
vatten),  innefattar  socknen  46^18  mtl, 
deraf  37Vi6  skatte,  3%  krono,  5%  frälse, 

dessutom  hör  hit  i  kyrkligt  afseende  '/g 
mtl  Lågan  eller  Busken,  som  skattskrif- 
ves  inom  Erikstads  socken.  Örsån,  som 

afleder  vattnet  ur  Kappebosjön  till  Örs- 
sjön  i  socknens  midt,  hvaromkring  trak- 

ten är  ganska  fruktbärande,  och  vidare 
derifrån  till  Dalbergså,  rinner  härigenom, 
äfvensom  Kålan  utur  Kål  ungen  söder  ut 

till  Örsån,  i  gränsen  mot  Eriksstads  soc- 
ken. Vestra  socknedelen,  omkring  halfva 

församlingens  vidd,  är  ganska  bergig  och 
mot  Walbogränsen  en  nästan  obebyggd 
fjelltrakt;  östra  hälften  deremot  tämligen 

jemn  och  väl  uppodlad,  följaktligen  nä- 
stan utan  skog,  som  måste  köpas  från 

den  vestra  trakten.  En  del  i  söder  kal- 
las Kattebergsröppen.  Inom  pastoratet 

finnas  800  tid  torfmossar.  Inbyggarnes 

antal,  år  1830:  2,240,  hade  1865  upp- 
gått till  3,075.  Intresset  för  jordbruket 

och  jordens  ändamålsenligare  skötsel  är 
i  synbart  stigande,  ty  icke  allenast  åt 
trädebjordens  beredning  egnas  omsorgs- 
fullare  skötsel,  utan  bafva  icke  obetydliga 

partier  rofvor  af  allmogen  inskördats,  hva- 
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dan  hopp  är,  att  rotfruktsodlini^cn  kom-  I 
mer  att  taj^a  mera  fart;  at  vården  af 

{födseln  egnas  ock  mer  uppmärksamhet. 
Åkern  indelas  vanligen  i  8  skiften  med 

2  eller  3  vallar  samt  hufvudsakligen  hafre 

på  den  öfriga  delen  af  jorden.  Genom 

Foi-sebols-cUvenn  sänkning  af  c:a  l'/4f>ln 
hafva  30  ä  40  tid  gjorts  odlingsbara, 
och  genom  Koliingons,  likaledes  100  tid. 

Här  produceras  dock  ännu  för  litet  i 

jemnförclse  med  konsumtionen.  Af  öfver- 
flödsvaror  förl)iukas  utöfver  värdet  af  af- 

yttrade  landtmannaprodukter,  till  hvars 
afsättning  tillfälle  är  nära  till  hands  i 

pastoratets  talrika  handelsbodar.  Till  Norge 

säljes  boskapen  till  någorlunda  höga  pri- 
ser. En  förl)ättrad  sviiirace  är  temligen 

allmänt  spridd.  Allmogens  hästar  äro 
väl  små,  men  likväl  dugliga  till  både 
åkerbruk  och  körslor.  Andra  binäringar 

än  körslor  idkas  högst  obetydligt,  jagten 
är  föga  lönande,  till  följd  af  skogarnes 

aftagande;  fisket,  mindre  indrägtigt  än  for- 
dora, idkas  föga.  För  trädplantering  har 

heraraansegaren  Lars  Andersson  i  Ojerud 

utmärkt  sig.  En  qvinna  i  Asnebyn  er- 
höll 1863  preraium  för  väfnad  och  spa- 
nad. Under  året  1860,  mot  slutet  af  Mars, 

angreps  boskapen  allmänt  af  benskörhet, 
som  upphörde  i  Juni,  men  redan  i  Juli 

angreps  boskapen  äter  af  en  annan  sjuk- 
dom, s.  k.  tungröta,  som  dock,  genom 

kraftiga  medels  användande,  förlorade  sin 
dödande  kraft.  All  fast  egendom  var  år 
1865  taxerad  till  1,481,700  rdr,  deraf 

52,100  rdr  för  16  q  varnar  och  4  sågar.  — 
Kyrkan,  af  sten,  är  ombyggd  1663,  hvar- 
vid  grefvinnan  Beata  De  la  Gardie  bidrog 
med  100  daler,  den  gamla  skall  blifvit 

uppförd  1219.  Sockenbibliothek  finnes; 

år  1843  inrättades  vexelundervisnings- 

skola;  nu  finnes  en  flyttande  och  2  små- 
skolor, deri  undervisningen  bestrides  af 

2  lärare  och  en  lärarinna;  skolbarnens 

antal  477,  deraf  118  i  hemmet;  fattiga 
barn  utackorderas  med  vilkor  att  deras 

fosterföräldrar  hålla  dem  i  skolan.  Läng- 

sta kyrkoväg  är  ̂ /^  mil.  Bland  kyrko- 
herdar nämnas  Brynolphus  Haqvini,  år 

1567,  f  1623,  om"hvilken  det  heter,  att han  var  en  lärd  man  och  stod  i  mycken 

ynnest  hos  ärkebiskop  Kenicius;  Anders 
Eurelius,  född  här  år  1658,  blef  direktör 
ölver  landtmäteriet;  adlad  år  1702  med 

namnet  Dalstjerna;  är  känd  såsom  skald. 

Här  skall  fordora   varit  ett  kapell,  Musta- 

sefher  (1531),  Mosesäter,  vid  hemmanet 

Kyrkebol;  stället  kallas  ännu  Kyrkoha- 
gen, som  är  förvandlad  till  åker;  ett 

jordstycke  derintill  kallas  Klockarehagen. 

Eldigt  Kammar-arkivets  äldre  handl.  hörde 
följande  liemraan  till  detta  kapell:  Kyr- 
kebol,  Assarbijn,  Ilihjen,  Molceherg,  Berga, 

Amwifsbol,  Halfvardsbyn.  Kapellet  fanns 

qvar  i  Gustaf  Wasas  tid,  men  blef  då 
öde.  Af  konung  Johan  III  tillbytte  sig 

Erik  Stake  hemmanet  Kyrkeliol.  —  All- 
mogen här  utmärker  sig  för  redlighet  och 

ett  fromt,  hjertligt  sinnelag,  som  icke  ru- 
sar mot  en  med  öppna  armar,  eller  up- 

penbarar sig  i  lek  och  smek,  utan  i  ett 
fåordigt  allvar,  fullt  af  lif.  Sång  utgör 

dess  älsklingsnöje  och  ingenstädes  torde 
man  få  höra  de  hänförande  Dalsländska 

vallvisorna  så  väl  sjungas  som  här.  Bland 

fornminnen  märkas,  på  en  holme  i  Ör- 
sjön, några  otydliga  raurlemniiigar  efter 

ett  befästadt  slott,  kalladt  kung  Bores 

slott  (lemningar  efter  fyra  portar,  vända 
mot  de  fyra  väderstrecken,  skola  hafva 

funnits);  deremot  finnas  tydligare  lemnin- 
gar efter  en  forntida  borg  i  fjelltrakten 

vid  Wrångbäck,  der  i  samraa  nejd,  för 

hvilken  allmogen  än  hyser  synbar  far- 
håga, reser  sig  det  väldiga  och  sagorika 

fjället  Borrekoll  (se  Dybecks  runa  1845, 

sid.  29,  30,  31),  som  genom  en  un- 
derjordisk gång  under  sjön  Näsöl  skall 

stå  i  förbindelse  med  nJättestövan»,  en 

grotta  i  Gunnarsnäs  socken.  För  öfrigt 
finnas  grafkullar  på  prestgårdens  egor,  vid 
Strengelund;  den  s.  k.  kyrkstenen,  enligt 

sägnen  ditkastad  af  en  jätte,  och  3:ne 

rör,  kallade  varp,  samt  tingsbanor  i  när- 
fa  ten   af  Långabräcken. 

Gårdar:  Kiäter  1  mantal  frälse-säteri, 

hvaraf  \l  ratl  jerate  Katteberg  '/g  ni^'. 
Wrångebäck  '/sa  '^*''  utgöra  ett  gods; 
—  Gullesbyn  1  frälse-säteri,  har  1563 

tillhört  Christoffer  Torstensson,  på  1600- 
talet  slägten  Pauli,  och  sedan  1824  slägten 

Odhelius,  jemte  underlydande  Vg  mantal 

frälse  Tåst^byn ;  —  Norra  Örnäs  V3  nit'i 

Södra  Örnäs  ̂ 23  ̂ tl  och  Qvarnen  ̂ /^ 
mtl,  utgöra  ett  gods;  —  Södra  Kroken 

^/g  mtl  skatte,  med  qvarn,  tegelbruk  och 
såg;  —  Urs  prestgård  1  mtl;  —  Hällan 
1  mtl  pastors  stom ;  —  Norra  Ursberg 
Vo  'TI ti,  komministers-  (sedan  år  1698), 

Södra  Berg  %  ratl,  häradsskrifvare-bo- 
ställe;  —  Halfvordsbyn  %  mtl  kaptens- 

boställe; —   Tobräcken  Vie  ™tl  och  Tå~ 
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stebyn  Vjg  mtl  äro  militije-heraraan.  — 
Byar  äro  Grösäter  1  mtl  skatte,  5  åboer, 
med  kakelugnsfabrik;  —  Backen  1  mtl, 
10  åboer,  med  stenkärlsfabrik;  —  Ed  1 
mtl,  6  åboer,  med  färgeri;  —  Linde  1 
mtl,  15  åboer,  med  garfveri;  —  Hjert- 
ungen  1  mtl;  —  Bön  V4  ni  ti  med  qvarn; 
Berga  1%  mtl,  med  handeisliigeuhet;  — 
Annoljsbol,  1  mtl,  med  garfveri.  —  Adr.: 
Åmål. 

Ör,  socken  i  Allbo  härad  af  Krono- 
bergs län,  annex  till  Moheda,  gränsar  i 

nordost  till  Berg  och  Ormesberga,  i  öster 
till  den  betydliga  Helgasjön,  i  söder  till 

Öjaby,  i  vester  till  Lekaryd  och  Moheda 

och  innefattar  med  1  mils  längd  och  ̂ /g 
mils  bredd  en  areal  af  5,809  tid  fast 

mark,  fördelad  på  20^J  mtl,  hvaraf  liA,- 
skatte,  l'/2  krono,  5  frälse;  dessutom 

upptager  vatten  4,975  qvadratref.  Sock- 
nen beboddes  år  1805  af  586  personer, 

1850  af  814  och  1864  af  971.  Jord- 
månen består  af  sandgrus,  blandadt  med 

mojord  och  svartmylla.  Den  fordna  Gona- 
shog,  eller,  som  den-  i  orten  kallas,  Bona- 
skog,  eger  icke  löera  spår  af  den  rikedom 
den  erbjöd  åt  förfädren;  granbuskar  och 
några  björkträd  erbjuda  nu  skugga  blott 
lör  de  resandes  hästar  vid  gästgifvare- 
gården,  der  landsvägarne  från  Jönköping, 
Skåne,  Halland  och  Blekinge  mötas.  Sjö- 

arne Helge  och  Furen  gifva,  särdeles  höst- 
tiden, rik  fångst.  Ur  dessa  sjöar  Jiemtas 

äfven  jernmalm  för  Braås  bruk.  Ar  1860 
uppgafs  den  odlade  jorden  till  840  tid 
af  god  beskafifenhet  med  svartmylla  blan- 

dad med  grus,  den  naturliga  ängen  till 
2,100  tid.  Samma  år  vinterföddes  om- 

kring 100  hästar,  980  nötkreatur,  900 
får  och  220  svin.  —  Kyrkan,  af  sten, 
belägen  ej  långt  från  Helgasjön,  med  låga 

stränder,  ligger  %  mil  fi"ån  moderkyrkan, 
1%  mi'  från  Wexiö,  är  tillbyggd  1802 
med  ett  vackert  torn.  Vid  Furens  östra 

strand  finnes  en  sten,  kallad  Bonapilts 
stol,  deruti  märken  såsom  efter  mycket 
sittande  synas.  I  skolåldern  varande  barn 

uppgåfvos  1866  till  135,  för  hvilkas  un- 
dervisning var  sörjdt  genom  1  flyttande 

folkskola  och  2  småskolor.  —  Af  gårdar 
och  byar  må  nämnas:  Spörsås  och  Or, 

säterier;  —  V^  nit''  Makrilla,  kaplans- 
boställe;  —  V4  "itl  Fyll^i'yd,  militiae- 
boställe;  —  byarne  Ilylte,  Notteryd,  Såns- 
torp  och  Ur,  det  sednare  med  gästgifvare- 
gård,  hvarifrån  skjutsas  till  Wexiö  i  s.  o. 

Örberga. 

l^/g  mil,  till  Matkull  i  n.  1  mil  o.  s.  v. 
—  Adress:  Moheda  jernvägsstation. 

Ör  eller  Örsholm,  ett  mtl  frälse-säteri 
i  ofvanbeskrifna  socken,  beläget  vid  Hel- 

gasjöns strand  i  en  utomordentligt  herr- 
1ig  trakt  och  med  en  vacker  trädgård. 
Det  egdcs  1770  af  prosten  A.  VViesel, 
är  1828  af  lagman  M.  af  Klinteberg  och 

år  1864  jemte  underlydande  ̂ /o  mtl  af 
enkefru  friherrinnan  C.  af  Klinteberg,  hvars 

förutnämnda  man  nedlagt  stora  omkost- 
nader på  gårdens  förbättring. 

Or,  sjö  i  Jönköpings  län;  har  under 
åren  1860  —  1865  medelst  statsanslag  blif- 
vit  sänkt. 

Öra,  annex-socken  till  Odhs  pastorat, 

är  belägen  uti  Gäseneds  härad  af  Elfs- 
borgs län,  4  mil  n.  n.  o.  från  Borås, 

med  en  medelhöjd  af  410  fot  öfver  haf- 
vet;  arealen,  0,i43  qv.mil  land  =  3,310 
tid  (Forsell  uppgaf  4,814  tid,  deraf  435 
vatten),  är  fördelad  på  7V8  ™tl  skatte, 

3/g  krono,  3  frälse,  tills.  IOV2  ̂ tl.  — 
Socknen,  med  någorlunda  jemn  mark  och 

på  många  ställen  sank,  sandblandad  jord- 
mån, skog  till  husbehof  vid  några  hem- 
man, vid  andra  åter  ingen,  beboddes  år 

1865  af  c:a  315  inbyggare  på  76  hus- 
håll. All  fast  egendom  taxerades  till 

142,100  rdr  rmt.  —  Kyrkan,  0,9  mil 
från  moderförsamlingens,  är,  efter  tillbygg- 

nad 1820,  både  rymlig  och  prydlig.  Under- 
visningen bestrides  gemensamt  med  andra 

annexet  Molla  uti  en  flyttande  skola  af 
två  lärare  för  cirka  145  barn.  Bland 
fornminnen  märkas  2:ne  mycket  stora 
stenar  i  Öragärde,  samt  grifthögar  på 

flera  ställen.  —  Märkligaste  gården  är 

Ingelstorp's  frälse-säteri,  dock  fordora  af 
större  betydenhet  än  nu.  —  Gamlaryd, 
Hj  er  torp  med  qvarn,  Tokarp,  Ekekullen, 

Dufvared  och  Öra  äro  byars  namn.  — 
Adress:  Ljungs  station. 

Örberga,  Öraberga  (1404),  konsisto- 
rielt  pastorat  af  2:dra  klassen,  hörande 
till  Dals  kontrakt  af  Linköpings  stift,  5 
mil  från  stiftsstaden,  utgöres  af  socknarne 
Örberga,  modcrsocken,  och  Nässja,  annex, 

med  åöVg  mtl,  bebodda  af  1,240  perso- 
ner. Socknarne  äro  belägna  i  Dals  härad 

af  Linköpings  län,  1%  mil  från  Sken- 
ninge,  V3  mil  n.  v.  från  Wadstena  stad; 
de  begränsas  i  norr,  öster  och  vester  af 

sjön  Wettern,  i  söder  af  Herrestads,  Rox- 
lösa  och  Strå  socknar;  utgöra,  med  un- 

dantag af  Nässja-,  Eneby-  och  Arneberga- 
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skogarne  samt  jagtparken  Skäljen,  ett 

slättland  med  herrliga  utsigtcr,  töreträdes- 

vis  frän  Nässja-  och  Orbergahöjd»;rna,  der 
icke  allenast  Wadsteiia  stad  med  dess 

lirtiga  Sfgelfart,  utan  äfven  nästan  hela 
Wadstena  läns  sliitthygd  kunna  skådas 

me'J  blotta  ögat.  Mölna-ån  stryker  förbi 
östra  gränsen,  vid  Lankarbron.  Jord- 

månen består  på  höjderna  af  klappermylla 
på  kalkbhiudad  lerbotten,  och  i  dälderna 

af  djup  svartmylla  på  lerbotten.  Af  Or- 
bergs  sockens  areal,  0,i57  qv.rail  (Tham), 

0,iC6  (Hahr)  =  3,842  tid,  är  %:delar 
åker  och  äng  (1,400  tunnl.  åker);  betes- 

marken ringa,  skog  sä  godt  som  ingen; 

på  gränsen  till  Strå  är  en  mindre  krono- 

park, Kuiifjs-  eller  Kastahayen.  Skogs- 
effekterna hemtas  från  Westergötland  och 

från  1855  ega  sockenboerna  att  i  krono- 

parken Omberg  årligen  få  utsynt  1*/^ 
famn  ved  pr  hemman.  Hit  hörer  den 

långt  ut  i  sjön  belägna  klippiga  Fmjerön 
eller  Jungfrun.  Inbyggarnes  antal  inom 

Orberga  uppgick  år  1865,  efter  de  olika 
civila  och  ecklesiastika  uppgifterna,  till 
920  å  950  personer.  Allmogen  skiljer 

sig  i  betydlig  män  från  Östgöta-slättbon 
i  allmänhet;  den  saknar  den  för  Ostgöten 

egna  sjelfständigheten  i  sättet  att  vara, 

men  är  i  alla  hänseenden  litligare  och  till- 

gängligare samt  mera  arbetsam.  I  klä- 

dedrägt  och  lefnadsvanor  skilja  sig  hera- 
raansegarne  föga  från  ståndspersonerne. 

Boningshusen  äro  i  allmänhet  med  stör- 
sta omsorg  och  smak  uppförda,  jemte 

det  rummen  äro  tapetserade  och  försedda 
med  kostsamma  möbler.  Dialekten  är 

något  släpig,  men  för  öfrigt  vällju- 
dande. En  drängs  lön  uppgår  samman- 
räknad till  250  rdr  och  en  pigas  till 

175  rdr. 

Hufvudnäringen  är  åkerbruk  med  bo- 
skapsskötsel och  bränvinsbränning.  Ärliga 

utsädet  anses  gå  till  omkring  40  t:r  af  hvar- 
jehanda  höst-  och  vårsäd  samt  15  till  20  t:r 
potates  för  hvarje  hemman;  månget  hem- 

man finnes,  hvarå  spannmålsprodutioneu 
blifvit  uppdrifven  till  3  ä  400  t:r  ärl., 
men  dessa  hafva  föga  eller  ingen  äng, 
endast  ett  klöfvergärde  af  7  till  8  tid, 
hvarjemte  trädesgärdena  måste  användas 

till  bete.  Allmännast  begagnas  tvåskiftes- 
bruket,  dervid  halfva  åkerviddeu  trades, 

då  den  andra  barer  säd;  på  några  ställen, 
såsom  Arneberga,  Ullevid  och  Nässja,  har 
vexel  bruket    blifvit    införd  t.     Råg,    hvete 

och  korn  äro  de  allmännaste  sädesslagen, 

dernäst  blandsäd,  vicker,  ärter  och  pota- 
tes. Af  spannmål  anses  från  båda  sock- 

narne  tillsammans  kunna  säljas  för  120 

å  150,000  rdr.  Träd-  och  kryddgårds- 
skötseln är  äfvenledes  högt  uppdrifven. 

Som  binäring  idkas  fiske  i  VVettern,  och  i 

nästan  hvarje  torp  och  backstuga  tillverk- 
ning af  s.  k.  Wadstenaspetsar;  ölbryggerier 

hafva  nyligen  blifvit  anlagda.  —  Hem- 
mantalet är  2778  mantal,  hvaraf  22% 

skatte,  2V8  krono,  2%  frälse;  för  öfrigt 
finnas  9  särskilda  lägenheter,  13  grena- 

diertorp,  4  jordtorp,  6  stattorp,  69  back- 
stugor och  4  på  viss  tid  afsöndrade  lä- 

genheter. Hela  fastighetsvärdet  upptogs 
i  1865  års  bevillning  till  633,600  rdr 

rmt.  Statsbidragen  och  kommunala  af- 
gifterna  uppgingo  1855  till  12,480  rdr, 
hvaraf  bevillning  för  jordbruket  228  rdr, 
kostnaden  för  rustning  och  rotering  3,030 

rdr  rmt,  jordeboks-  och  hemmantalsräntor 

4,553  rdr. 
Orabergh  namnes  1313,  och  hänföres 

i  dokumenter  af  år  1423  och  1428  till 
Aska  härad.  Wadstena  kloster  har  haft 

patronatsrätt.  Kyrkan,  som  tros  vara  frän 

1100-talet,  är  pä  en  backe  uppförd  af 
huggen  kalksten  och  i  alla  afseenden  vac- 

ker samt  egendomlig  genom  en  spiral- 
trappa utanför  tornet;  hennes  längd  är 

85  och  bredd  18  fot;  men  der  kors- 
gängarne  möta  hvarandra,  ökas  bredden 
till  46  fot.  Hela  kyrkan  står  så  djupt, 

att  kyrkogolfvet  ligger  3  fot  lägre  än 

jordytan  pä  kyrkogården.  Invändigt  mär- 
kas ett  furu-skåp,  ett  altarskåp,  ett  jätte- 

ben. Orgelverket,  om  8  stämmor,  är 

gammalt.  Bland  kyrkoherdar  nämnas  Pal- 
m?er,  far  och  son,  hvilka  förestodo  pasto- 

ratet i  87  år  frän  1695  till  1782;  hvar- 
eraot  under  nästföljande  23  år  6  pastorer 
voro  befullmäktigade  till  tjensten,  men 
två  af  dem  tillträdde  aldrig  densamma, 
Kyrkoherden  P.  Kilander,  död  1793,  var 
känd  som  flitig  forn forskare.  I  choret 

ligga  väl  huggna  grafstenar  öfver  kyrko- 
herdarne  Magnus  Erici  Knoop  (f  1655) 

och  Haqviuus  Walsbergius  (f  1675)  m.  fl. 

—  I  kyrkoboken  finnes  anteckiiadt  om 
en  särdeles  mild  vinter  år  1750,  utan 

frost  och  snö,  men  med  starka  stormar, 
ett  svårt  snöväder  d.  6  Jan.  1772,  och 

mer  än  vanligt  stormig  höst  är  1778-  — 
Barnundervisningen  bestrides  i  en  fast 

skola  om  2  klasser,  hvilken  är  gemensam 
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för  båda  socknarne;  skolbarnens  antal  | 

217,  deraf  85  i  hemmet;  årligen  inbrin- 
gar Petersonska  donationen  96  rdr  till 

skolan.  Kyrkokassan  var  den  1  Maj 
1857:  1.443  rdr  och  fattigkassan  630 
rdr  rmt.  Sockeubibliothek  finnes.  Vid 

gräfning  i  Orberga  backe  hafva  flera  pe- 
trifikater  blifvit  anträffade,  hvilket  gifvit 
anledning  till  den  förmodan,  att  Wettern 

fordom  sträckt  sig  uppåt  landet.  —  Går- 
dar: Årneberga  1  mantal  frälse,  —  Luc- 

kerstad  iVo  mantal  skatte  (har  hört  un- 
der Wadstena  slott),  —  Naddö  %  mtl 

skatte  (köpt  år  1537  af  riddaren  Birge 
Nilsson), —  Mörby  l^ig  mtl, —  Ullevid 
1%  frälse,  alla  välbyggda,  med  vackra 

trädgårdsanläggningar.  —  Örberga,  'i^U 
mtl  skatte,  1  mtl  kyrkoherdens  boställe, 
Vo  mtl  komminister-boställe,  —  %  mtl 

Krigsberga,  indraget  fjerdingsmans-bost., 
-  Kasta  5%  skatte,  areal  3,260  tid, 

de-raf  2,000  åker,  1,159  äng,  —  Säby 
372  mtl,  areal  2,571  tid,  deraf  1,490 
åker,  638  äng,  —  Ullevid  4%  mtl,  areal 
4,177  tid,    deraf   2,504  åker,    677  äng, 

—  Krigsberga  och  Ullnäs  äro  byar.  — 
Af  historisk  märkvärdighet  äro:  en  gård 
i  Kasta,  donerad  af  hertig  Johan,  sedan 

reducerad  från  Johan  Gyllenstjerna;  Ull- 
näs, som  1636,  varit  säteri  för  fru  Martha 

till  Ed;  Naddö,  som  1687  egdes  af 
fru  Maria  Skytte;  gårdar  i  Sinnersta  och 

Örberga  bortbyttes  1638  af  Johan  Diic- 
kert  till  fru    Sophia  Christina  Stenbock. 
—  Adress:   Wadstena. 

Örboholm,  ett  frälse-säteri  af  1  mtl, 

uti  Wester-Ljungs  socken  af  Hölebo  hä- 
rad och  Nyköpings  län,  IV4  mil  från 

Trosa,  4%  mil  från  Nyköping,  på  V4  mils 
afstånd  trån  en  vik  af  Saltsjön,  vid  Giseån, 

i  en  skogig  och  bergig  trakt.  —  Stället 
kallas  i  äldre  jordeböcker  Gammalgård 
och  är  ett  af  de  äldsta  säterier  i  orten; 

var  herresäte  redan  1407,  då  det  bebod- 
des af  väpnaren  Henrik  Niklison,  som 

deltog  i  kriget  mot  Holsteinarne  under 

kon.  Eriks  tid,  tillhörde  på  1500-talet 
riksråderna  Jakob  och  Nils  Krumrae, 
ärfdes  af  mormodern,  Thomas  Jönssons 

till  Gesterby  enka,  fru  Karin  Gödicks- 
dotter  (Finke),  som  enligt  ett  bytesbref 

dat.  den  28  Juni  1574,  öfverlät  Örbo- 
holras  gård  med  underlydande,  såsom 

»Grönsöö,  Skiallberga»  m.  m.,  i  VVester- 

Ljung,    och    ströhemman  i   Turinge  och 

Tystberga  socknar  till  fru  Kerstin  Krum- 
me  till  Aminne,  den  store  bjelten  Claes 
Christersson  Horns  enka,  emot  gårdar  i 

Finland  ;  redan  följande  år  dog  fru  Kar-  i^ 
stin,  och  Örboholm  ärfdes  af  dottern 
Anna  Horn,  gift  med  riksrådet  grefve 

Mauritz  Sture,  äfven  egare  af  Hörnings- 
holm,  hvars  följande  egare  till  år  1657 
äfven  innehaft  Örboholm;  derefter  egdes 

denna  gård  af  Johan  Oxenstjernas  sed- 
nare  fru,  Margareta  Brahe,  omgift  med 

landtgrefven  Fredrik  af  Hessen-Homburg. 
Ar  1662  blef  friherre  Sten  Bjelke  egare 

till  Örboholm,  som  af  honom  lades  un- 
der Hufvudgården  Gäddeholm,  sedermera 

kalladt  Thureholm,  hvars  egare  alltsedan 
innehaft  och  ännu  innehar  detta  säteri. 
Åtminstone  sedan  1849  har  Örboholm 

med  underlagde  IV4  rå  och  rör  samt 
1  frälse  Yttervik  (Uttervik)  utgjort  ett 
helt  för  sig,  hvilket  nu  utarrenderas, 

men  dessutom  eger  Thureholms  närva- 
rande innehafvare,  kammarherre  A.  G. 

Bjelke,  c:a  20  mtl  (taxerade  till  420,000 

rdr),  i  samma  socken,  dels  under  Thu- 
reholm, dels  utarrenderade  till  bönder. 

Örboholms  säteri,  med  ett  år  1818  gan- 
ska ansenligt  boningshus  af  trä,  var  1865 

taxeradt  till  40,000  rdr  riksmynt.  På 
hemmanen  Ekbonäs  och  Skillberga  egor 
synas  lemningar  efter  en  byggnad,  som 

på  1600-talet  uppfördes  af  Margareta 
Brahe  på  ett  af  henne  anlagdt  nytt 
Örboholm,  men  som  snart  afbrann,  hvar- 

på  säteri-friheten   mistades. 
Örbovik  eller  Örahamn,  numera  Gran- 

kulleviken,  i  Boda  socken  på  Öland, 
var  fordom  en  god  hamn,  längst  i  norr 

på  ön;  nyttjas  nu  för  tiden  endast  för 
smärre  jakter.  Här  ankrade  år  1487 
danske  konungen  Hans,  med  40  skepp, 
men  möttes  af  riksföreståndaren  Sten 
Sture  med  en  väl  utrustad  krigshär,  och 
sedan  konungen  afleranat  gisslan,  besökte 
Sturen  honom  på  hans  skepp,  der  han 
blefväl  eraottagen. 

Örby,  med  Kinna,  regalt  pastorat  af 
l:sta  klassen  och  Göteborgs  stift,  belä- 

get 6  mil  från  stiftsstaden,  innefattar 
74^2  mtl,  bebodda  af  5,645  personer. 
—  Örby,  modersocken,  belägen  uti  Marks 
härad  och  Elfborgs  län,  2^/^  mil  s.  s.  v. 
från  Borås,  vid  275  fots  höjd  öfver 
hafvet.  Arealen,  l,i94  qvadratmil  = 
27,363  tid,  deraf  0,oäo  vatten  (Forsell  upp- 
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gaf  24,046    tid,    deraf    235   vatten),    äv 

fördelad  på  ööVg  mtl,  deraf  24 '/^  skatte, 
12%  krono  och    20   frälse,  i   181   hem- 
mansbruk.     Socknen,    med    mera    bergig 

än  jeran  mark,    och    jordmån    bestående 

till   -/ardelar  af  sand   och    ̂ /y.de]  af  lera, 
sam',  med  hjelplig  skog,   beboddes  1865 
:if  4,250  personer  på  994  hushåll.  Jord- 

bruket inom   pastoratet  hade  redan  1856 
vunnit    en    ganska    betydlig  utvidgning; 
genom    de    större    godsegarnes    exempel 
har  den  gamla    fördomen    och  trögheten 
blifvit  bruten,   eftertanken  väckt  och   hå- 

gen lifvad  till  efterföljd;   men  ännu  qvar- 
stå  såsom  hinder  brist   pä   insigt  och  för- 

måga, så  mycket  kännbarare  som  jordmå- 
nens magra    beskaffenhet  förnekar  hvarje 

skörd    af    nyodlingar,    så    länge    den    ej 

genom  gödsel   blifver  framkallad.     Jord- 
bränning   användes    här    vanligen    icke. 

A  sank  mark  utföres  den  uppkastade  di- 
kesjorden öfver  tegarne,    utan    att    dess- 

förinnan   vändas,    dervid    ofta    källsyran 

icke    tillräckligt    afledes.      Skogshushåll- 
ning är  här  ett    nästan    okändt  ord   och 

ännu  mer  okänd   sak;  nästan  allt  stäng- 
selmaterial tages  af  skogen.    Torfmossar, 

som   flerstädes  finnas,  begagnas  icke.  Vid 
Skene    hålles    årligen    marknad    i  April. 
All  fast  egendom  var    1865  taxerad  till 
1,335,980    rdr,    deraf    40,280    rdr    för 
annan    än    jordbruksfastighet.       Kyrkan, 

med  utmärkt  vackert  läge,  har  efter  sock- 
nens förening  med   Svänasjö    församling, 

på  obekanta  tider  blifvit  tillbyggd.    Barn- 
undervisningen  bestrides,  i  en  fast  skola, 

två  flyttande  skolor,   hvardera  om  5  klas- 
ser, och  i  en  småskola,  af  3  lärare  och 

1    lärarinna;    skolbarnens    antal    är  527, 
deraf  41    begagna  hemundervisning;  fem 
skolhus  finnas.     Skolkassans  saldo   1865 

var  e:a  7,870  rdr.     Enda  fornminnet  är 

lemningar  på  s.  k.  Slottsberget  efter  Öre- 
steiisslott,  de  bestå,  utom    grundmurarne, 
af    en    brunn    eller    cistern,    som    alltid 

håller  vatten.    —  Bland  gårdar  märkas: 
Öresten    och    Örby,    två    krono-säterier, 
jemte  underlydande  krono-säterierna  Hu- 
luil  1,    Gropen   V^,  Kongsfors   1;    under 

Oresteu    lyda    vidare     ̂ A    Gäddevik,   V^ 
Krikan,   ̂ U   Qvarnagården,   ̂ /^  Ryd;  — 
Trantorps  frälse-säteri  (se  detta  ord).  — 
Örby  prestgård,   1   mtl,    med  underlagda 

'/2     \\'änåkra    och     '^1^    Svänasjö.  —  I 
Gunbo  är  Vo  ™tl  komministers-  och   V2 

VII. 

ratl  länsmansboställe.  —  Lundsbol  ^,\, 
fanjunkareboställe.  —  Ramnäs  %  mtl. 
Skene  '/^  och  Sund  Vg  mtl,  äro  in- 

dragna boställen.  —  Brättingstorp  '/g 
mtl,  utarrenderadt  för  skogsplanterings- 

kassan. —  Åsletorp  ̂ .J  mtl  frälse,  med 
väffabrik,  och  underlydande  ̂ /|g  skatte, 
i  Åsletorp,  '/^  skatte  i  Gtdlberg  (hela 
byn  15  hemmansbrukare,  63  hushåll) 

och  V ,,  frälse  Hallalycke,  en  egendom.  — 
Lydde  '/^  frälse  med  färg  eri  och  jaquard- 
faljrik.  —  Assberg  '''g  mtl,  Qvarnström- 
men  V4  nitl  med  såg,  Haby  */,  skatte, 
Skene  %  skatte  ̂ /.y  frälse,  med  gästgif- 
varegård  och  kakelugnsfabrik,  en  egen- 

dom, tillhör  liandlande  Jansson  i  Ulrice- 
hamn. —  Vid  hemmanet  MuUskär  fin- 

nes smedja.   —  Adress:  Skene. 

Örby,  öfverste-boställe  och  1  mtl  kro- 
no-säteri,  uti  ofvaiibeskrifna  socken,  med 
underlydande  Kongsfors  1  mtl.  Örby  har 
fordoro   varit  kungsgård. 

Örby,  egendom  uti  Brännkyrka  soc- 
ken af  Stockholms  län,  ̂ /g  mil  utom 

Skans  tull,  består  af  3  mtl  frälse  säteri 

Örby  med^  qvarn,  och  underlydande  \^ 

mtl.  —  Ar  1569  köpte  Söff"rin  Olsson 
fastigheter  i  Örby  i  Brännkyrka  socken 
af  hustru  Kerstin.  Såsom  herresäte  grun- 

dades Örby  1635  af  slägten  Bonde,  till- 
hörde H.  Falkenberg  år  1686,  inne- 
hades derpå  af  Gyllenstjerna,  af  mera 

än  en  gren,  i  ett  sekels  tid,  sednare  af 
friherre  Reuterholm,  af  Beskow  1825 
och  1850,  med  underlydande  2  mtl,  då 
arealen  var  960  tid  iiiegor  och  1,781 
tid  skog  och  hagmark;  egdes  slutligen 
år  1865  af  kapten  P.  von  Plomgren, 
sistnämnde  års  tax. värde  var  147,400  rdr. 
På  egorna  finnas,  på  70  fots  höjd,  lager 
af  söndergrusade  snäckskal. 

Örby,  gård  uti  Skeptuna  socken,  Sem- 
minghundra  härad  och  Stockholms  län, 

4'V4  mil  från  hufvudstaden,  3  mil  från 
Uppsala  och  iVo  mil  från  lastageplats 
vid  Mälaren,  består  af  Örby  2  mtl  frälse 

och  underlydande  '/o  skatte  i  TYibo  soc- 
ken, med  en  sammanlagd  areal  af  532 

tid,  deraf  iU7  åker,  129  äng,  246  af- 
rösningsjord,  hvarå  skog  växer  till  fulla 
behofvet  af  såg-  och  byggnadstimmer  jemte 
vedbrand.  Jordmånen  består  hufvudsak- 
ligen  af  lermylla;  egendomen  är  i  orten 
känd  för  sin,  i  hänseende  till  dess  stor- 
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lek,  rika  höafkastning.  Vid  gården  finnes 

fruktträdgård;  fiske  uti  '2:ne  närgränsande 
sjöar.  —  Egendomen  är  värderad  till 
50,000  rdr  rmt.  På  egorna  stå  2  run- 

stenar, på  den  ena  läses:  ....  litu.  rita. 
sttiiii  tbiuo:  iftir  .ötl)ui.  .  au  Vion  fil 
o   iuikloutu   uutb  l)ialbi  fal. 

Örby,  by  uti  Raus  socken,  Luggude 

härad  och  Malmöhus  län,  vid  pass  ̂ \ 
mil  fråa  Helsingborg,  af  5^  y^  mtl,  deraf 
2  mtl  krouo,  3Vifi  uts.  frälse,  ̂ /g  dom- 
kyrkoheraman,  med  vattenqvarn;  45  hem- 

mansbrukare, c:a  240  inbyggare.  Här  är 

fast  skola  med  3,000  qvadratfots  plan- 
leringsland;  skolkassans  saldo  uppgick 
1865  till  något  öfver   1,700  rdr. 

Örby,  frälse-säteri  af  3  mtl,  uti  Lägga 
socken,  Långbundra  härad  af  Stockholnm 

län,  vid  pass  iVomil  frän  Uppsala;  till- 
hörde 1685  Gylfenklou,  1740  hofrätts- 

rådet  J.  Lilljemarks  arfv.,  1775  kougl.  se- 
kreteraren, baron  Stjernstedt,  inom  hvars 

slägt  det  törblifvit  inpå  1850-talet;  år 

1865  egdts  Örby,  med  3^/^  mtl  inom 
socknen  (det  hela  taxeradt  till  109,050 
rdr),  af  kapten   C.   Kugelberg. 

Örbyhus,  egentligen  Orby,Orebygård, 
ett  frälse-säteri  i  VVendels  socken,  Ör- 

byhus härad  af  Uppsala  län,  vid  pass 

3V2  niil  från  Uppsala,  nära  TVendel- 
sjöns  vestra  strand,  består  af  S^/^  mtl 
och  utgör  med  underl.  5V2  berustadt 

säteri,  3  rusth.  I6V4  frälse,  1^'^  krono, 
10^/g  skatte,  tillsammans  37  Vg  mtl  inom 
samma  socken  (eller  enl.  1865  års  tax.- 
längd  2l|^  mtl)  en  af  länets  betydligaste 
egendomar,  som  genom  ofantliga  kost- 

nader, så  till  byggnader  och  parkanlägg- 
ningar som  jordbruksförbättringar,  efter- 

hand blifvit  bragt  i  ett  i  alla  afseenden 
storartadt  skick,  och  som,  enligt  hvad 
allmänt  kändt  är,  äfven  i  historiskt  hän- 

seende är  af  ej  ringa  märkvärdighet. 
Godset  förmodas  redan  i  14:de  seklet 

hafva  tillhört  familjen  Bjelke.  Den  förste 
som  befinnes  hafva  skrifvit  sig  till  Örby 
var  r.  r.  Thure  Bengtson  (Bjelke)  år 
1399,  derefter  sonen  Sten  Sturesson, 
hvars  enka  A-rneta  Eriksdotter  (Krume- 
dike)  sålde  det  1451  till  sin  systerson 
Johan  Kristerson  Wase,och  kom  det  så  till 

\Vasa-slägten,som  innehade  det  äfven  efter 
Gustafs  uppstigande  på  thfonen,  och  ända 
till    1641,    under    hvilkeu    tid   det    ock 

tidtals  anslogs  som  lifgeding  åt  mer  än  en 
svensk  drottning.  Det  var  nyssnämnde 
konungs  tarfader,  herr  Johan  (Jhristierns- 
son  Wasa,  som  gaf  slottet  dess  första, 
för  den  tiden  temligen  starka  befästning, 

(af  hvilket  stenhusgården  erhöll  sitt  nu- 
varande namn),  hvilken  af  sonsonen,  un- 

der dess  strider  med  Christian  Tyrann, 
ytterligare  förstärktes  och  tillöktes,  bland 
annat  med  en  48  fot  h(ig  ringmur,  för 

att  här,  i  händelse  af  alltför  svår  mot- 
gång, ega  en  säker  tillflykt  för  sig  och 

de  sina;  hvarefter  Johan  Hl  äfven  för 
sin  del  lät  fullkomna  befästningarne  med 
åtskilliga  nya  tillägg.  Då  regeringen 
sistnämnda  år  Önskade  till  byggnadsplats 
för  staden  Wenersborg  anslå  sätesgården 
Hufvudnäs,  som  då  egdes  af  enkelru 
Christina  Sigfrid  Baner,  född  Bjelke,  gift 
med  vice  guvernör  Carl  Baner,  mottog 
hon  i  utbyte  Örbyhus  kungsgård;  hennes 
man  (som  i  dopet  erhållit  namnet  Carl  i 
förmodan  att  hertigen  (sedermera  Carl  IX) 
skulle  blidkas  mot  fadern)  skref  sig  äfven 

till  Örby.  Godset  stadnade  inom  Banér- 
ska  slägten  till  1729,  från  hvilket  år 
det  innehafts  af  slägten  De  Geer;  dock 
skref  sig  härtill  i  medlet  af  nämnda 
århundrade  presidenten  i  statskontoret  C. 

G.  Bjelke.  En  tid  förenadt  med  fidei- 
kommisset Leufsta,  blef  det  dock  åter 

derifrån  skiljdt,  och  har  sedan  dispone- 
rats af  excellensen  grefve  De  Geers  måg, 

statsrådet  grefve  von  Plåten.  Under  hans 
tid  har,  bland  andra  förbättringar  vid 

egendomen,  sedan  hösten  1854  här  af- 
satts  åtskilliga  kor  till  utfodring,  be- 

räknad till  '/jf,  af  deras  lefvande  vigt, 
hvarigenom  bekräftats,  att  den  rikligaste 
utfodringen  bäst  betalat  sig. 

Under  riksrådet  Gustaf  Carlson  Baners 

tid  tillbyggdes  det  mesta  af  det  nuva- 
rande slottet,  och  under  åren  1825 — 32 

ökades  det  ytterligare;  marken  rundt- 
omkring  planerades  då,  och  flera  förskö- 
uingar  utfördes.  Här  finnes  nu  bland 
annat  en  utmärkt  trädgård  (138  qv.ref), 

med  de  yppersta  växthus,  försedda  efter 
nutidens  fordringar  och  smak.  I  sitt 

nyaste,  präktiga  skick  liknar  Örbyhus 
en  ståtlig  italiensk  villa;  dock  qvarstå 

tillika  de  gamla  befästningarne,  faslän  öf- 
verväxte  med  en  liten  park.  De  hafva,  så- 

som hvar  man  vet,  tjenat  till  fängelse  ej 
allenast  åt    Erik  XIV,  som    der  insattes 
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1574  (sararaa  år  fjjorde  några  bönder  för- 
sök att  befria  honom),  utan  äfven  åt  Prins 

Johan  af  Ost-Friesland  samt  åt  fältherren 

Carl  Henriksson  Horn,  hvars  ännu  ryktba- 
rare  son,  Gustaf  Horn,  föddes  här  natten 
mellan  d.  22  och  23  Okt.  1592.  Konung 
Eriks  fängelse  är  ännu  i  behåll,  ehuru 
tyvärr  i  något  förändradt  skick.  Det 
är  beläget  lågt  nere  vid  marken,  inom 
ofantligt  tjocka  murar,  och  utgöres,  utom 
vaktrummet,  af  3  rum,  hvaraf  det  in- 

nersta af  blott  några  cjvadratfots  vidd; 
och  detta  näste  var  på  slutet  den  kongl. 
fångens  hela  bostad.  Der  visas  ännu 
fragmenterna  af  hans  dödssäng,  hvarå 
(let  svenska  vapnet  ses  utskuret.  Det 

enda  fönstret  består  af  en  djup  glugg- 
öppning i  muren.  —  Om  hans  sista 

stunder  och  död  (1577  d,  27  Febr.) 

kan  närmare  läsas  i  Fryxells  Berättel- 
ser; Psalmerna  JW  248,  249  i  gamla 

psalmboken,  och  i  nya  M  373,  författa- 
de konungen  kort  före  sin  död,  och  de 

hafva  sedermera  varit  mången  bedröfvad 

själ  till  tröst  i  den  jordiska  stofthyd- 
dans fängsel. 

Örby  hus  säteri  (jemte  %  mtl  fr.),  raed 
en  areal  af  10,675  qv.ref,  deraf  1,608  åker, 
5,135  skogbeväxt  mark,  tax.  till  125,000 
rdr;  at  underl.  äro  öVo  mantal  berustadt 
säteri  Kjettslinge,  raed  en  areal  af  7,243 
qvadratref,  deraf  1,274  åker,  3  mantal 
frälse,  V4  krono  Bergby  under  eget  bruk; 
hela  godsets  taxeringsvärde  är  600,500 
rdr  riksmyut. 

Orbyhus,  härad  i  Uppland  och  Upp- 
sala län,  beläget  omkring  Tierps-  och 

Wendels-åarne;  utsträckande  sig  dels 
intill,  dels  utöfver  Dalelfvens  nedersta 

lopp  och  gränsande  i  öster  till  Olands 
härad  och  dermed  sammanhängande  tings- 

lager, i  söder  till  Noruuda  och  i  sydost 
till  Wåla  härad,  samt  i  norr  till  Bott- 

niska viken,  omfattar  det  6  socknar  (se 
omstående  tabell),  hvartill  kommer  en 

gård  i  Öster-Wåla,  alltsammans  tillhörande 
Örbyhus  prosteri.  Häradet,  med  vid  pass 
8,914  qv.mils  areal,  (hvaraf  0,447  qv.mil 
vatten),  eller  195,953  tid  fast  mark, 
deraf  15,775  tid  åker  och  27,314  tid, 
äng  (Forsell  uppgaf  238,419  tunnland, 
deraf  15,300  vatten,  och  412  mtl)  och 

omfattande  421^4  ratl,  hörer  till  Örby- 

hus' och  Norunda    fögderi    och    är    för- 
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deiadt  på  trenne  tingslager,  nemligen 

Wendels,  Tierps  och  Wesslands-F^lfkar- 
leby.  Det  består  omvexlande  af  låg- 
bergig  skogsmark,  slätter  och,  närmast 
vattendragen,  vidsträckta  sidlända  trak- 

ter. Södra  delen  upptages  till  stor  del 
at  den  betydliga  sandås,  som  utgör  vat- 
tendelaren  mellan  å  ena  sidan  Mälaren 
och  å  den  andra  Dalelfven  eller  hafvet. 

Att  denna  storartade  elf  här  spelar  en 
högst  vigtig  rol,  såväl  i  afseende  på 
häradets  naturskönheter  som  livad  be- 

träffar underlättandet  af  de  för  dess  nä- 
ringar nödiga  kommunikationer,  behöfver 

knappast  nämnas.  Vattendragen  bestå 
för  öfri^gt  dels  af  en  mängd  sjöar,  så- 

som Weiidelsjön,  Baningesjön,  Tosjön, 

Wisjön,  Wiggarn,  Träsksjön,  m.  fl.,  dels 
af  de  med  några  af  dessa  mer  eller 
mindre  i  förbindelse  stående  Wendels- 

och  Tierps-åarne;  för  denna  sednare, 
som  kommer  från  Wåla  och  äfven  under 

loppet, upptager  flera  smärre  tillflöden, 
utgör  häradets  mellersta  del  bufvudsak- 
ligen  flodområdet.  Bland  hafsfjärdar  bil- 

dar isynnerhet  den  i  Wessland  inskju- 
tande en  skärgård  med  otaliga  öar.  I 

afseende  på  Dalelfven  må  särskildt  nära- 
nas den  präktiga  naturscenen  af  det 

dubbla,  50  fot  höga  Elfkarleby  vatten- 
fall, delande  sig,  å  ömse  sidor  om  en 

holme,  i  de  begge  Marma-  och  Tan- 
forssarne,  af  hvilka  den  ena  håller  163, 
den  andra  94  fot  i  bredd.  Jordmånen 

består  öfvervägande  af  lera,  oftast  blan- 
dad raed  sand,  men  äfven  till  ej  obe- 

tydlig del  af  mojord;  på  få  ställen  före- 
kommer ren  dels  sand,  dels  svartmylla. 

Hvad  näringarne  beträffar  är  dels  åker- 
bruk, dels  skogsbruk,  dels  ock  fiske  (lax, 

strömming,  nejonögon),  den  hufvudsakliga. 
allt  efter  socknarues  olika  läge;  i  andra 
rummet  kommer  bergsbruk  och  slutligen, 
mera  specielt  för  vissa  trakter,  körslor 
för  de  större  bruken.  —  Jordljruksfa- 
stigheter  voro  år  1865  taxerade  till 
5,742,100  rdr  rrat,  annan  fastighet  till 

1,185,860  rdr,  och  bevillningen  för  egen- 
dora  och  inkomst  uppgick  till  6,790 
rdr  rrat.  Folknumraern  utgör:  15,200 
personer.  Af  fornminnen  förekomma  både 
runstenar  och  stensättningar,  förutom  den 
s.  k.  Ottars  hög  vid  Husbyborg  i  Tierps 
socken. 
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Bevillning, 

för  egend.  I    for  ink. 

>  Söderfors   socken         IIV24    "i^l. 
D:o         bruk   j 

i  Tierp   172^8        » 
1  Ullfors  bruk   
Wendels  socken   llöVo        » 

Tolfta        D:o    .      35V,2      '> 
Strömsbergs    bruk   i 

i  Wesslands  socken   ]     3974        " 
I  D:o      bruk   .1 

Carlholms      d:o   | 

I  Elfkarleby   socken   I     48  » 

'  Elfkarleö  bruk  .   .   .  .   •   I 

308 

613 

5,181 298 

2,644 
1,035 
360 

1.554 214 

273 

2,216 
502 

207 

j  782 

508 

209 

664 

780 
157 

810 

342       656 

227       1,449 

Örbåck,  by  uti  Karbenniugs  socken 
af  Norbergs  härad  och  Westerås  län,  vid 

pass  6',.,  mil  från  staden  Köping;  på 
4  nummer  af  tills.  I-*  ̂   mtl  skatte,  deraf 
V4  mtl  äfven  kallas  Svedet,  i  20  hem- 
mausbruk.  Här  har  sedan  öfver  200  år 

varit  en  bergsmanshammare,  med  en  härd, 
der  i  medeltal  åren  1861  — 1863:  300  shU 
stångjeru  smiddes.  Thord  Bonde  anses 
hafva  bott  här  och  haft  besök  den  30 

Sept.  1316  af  lagman  Birger  och  hans 
svärsöner  Magnus  och  Ulf  Gudraarssöner, 

hvarunder  de  sistnämnda  medgåfvo  Bir- 
ger att  fa  förvalta  sina  döttrars  egendom, 

och  Thord  Bondes  sigill  var  nog  för 
stadfästelse  (Biogr.  Lexikon  II  band., 
sid.  192).  Af  Boudeslägten  hafva  skrifvit 
sig  till  Orbäck  konung  Magni  råd  Thord 
Thordssou,  t  1329,  hans  son  Körik,  Svea 
rikes  råd  1364,  dennes  son,  gamla  Thord 

Bonde,  som  slutligen  blef  drottn.  Mar- 
garetas höfvidsman  på  ̂Viborg,  t  1417. — 

Nu  nuries  här  blott  en  mindre  såg,  som 

eges  af  intressenter.  Från  härvarande  gäst- 
gifvaregård  skjutsas  till  Norberg  i  n,v. 

Viyg,   mil,   Forsby  i  s.o.   1 '  ig   mil. 
Öre,  elf  i  Ångermanlands  Norra  fög- 

deri, med  ansenligt  djup  vid  mynningen, 
men  som  sedan  blir  mindce  och  på  sina 
ställen  icke  djupare,  än  att  man  ora  torra 
somrar  kan  vada  öfver  henne;  hon  ut- 

faller i  Nordmalingsfjärdeu.  Här  idkas 
laxfiske. 

Örebro  låa,  beläget  mellan  58"  40' 
samt  60"  6'  polhöjd  och  oragifvet  i  norr 
af  Dalarne,  i  öster  af  Wcstmanland,  Sö- 

dermanland och  Wetteru,  i  söder  af  Öster- 

götland och  VVestergötland,  i  vester  af 
Wärmland,  innefattar  hela  Isndskapet 
Nerike,  vestra  delen  af  Westmanland  (5 
socknar),  en  mindre  del  af  Östergötland 
samt  ett  pastorat  af  Wärmland,  kalladt 
Carlskoga.  Det  sträcker  sig  15  mil  från 
norr  till  söder,  samt  har  en  medelbredd 

af  7  mil.  Hela  arealen  utgör  77,374  qva- 
dratmil,  deraf  Nerikes  areal  37,  den 
Westmanländska  delen  32,  samt  den 

Wärmläudska  6  qvadratmil;  häraf  utgö- 
ras 6,977  qvadratmil  vatten,  hvaraf  an- 

delar i  Hjelmaren  2,4  i  Wettern  1,3  qva- 
dratmil. Beläget  i  midten  at  riket,  bör 

detta  län  ock  till  Sveriges  i  anseende 
till  naturförhållanden  märkvärdigaste,  och 

för  handel  och  rörelse  vigtigaste  berg- 
och  vatteusystemer.  En  från  fjellryggen 

utgående  bergssträckning,  som  sedan  fort- 
sättes  utmed  Wetterns  strand,  genomskär 

länet  utefter  hela  dess  längd  från  Da- 
larne till  Westergötland,  och  bildar  i 

norra  delen  deraf  med  sina  talrika  gre- 
nar ett  bergigt  högland,  Jernbergslagerna, 

om  12 — 1400  fots  höjd  öfver  hafsytan, 
men  hvilket  småningom  höjer  sig  ned 
mot  Hjelmareu  och  söder  ora  denna  sjö 
går  öfver  till  den  egentliga  Nerikesslätten, 
som  sammanhänger  med  Södermanlands 
slättbygd  och  med  vestligaste  delen  af 
Mälarens  norra  slätt.  Länets  malmtrakter 

ligga  i  nordvestra  och  sydöstra  delarue, 
i  de  förra  jern  och  koppar,  i  de  sed- 
nare  kobolt.  För  öfrigt  är,  hvad  länets 
naturliga  beskaflfenhet  beträffar,  dess  södra 
del  i  detta  ämne  afhandlad  uti  artikeln 

Nerike,    och    norra    delen,    innefattande 
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vestra  delen  af  VVestraanlaiiti,  likaledes 

antörd  vid  art.  Westmanlaiid.  —  Berg 
af  mera  än  1,000  fots  höjd  äro  Saxe- 
kuut  nära  Wärnilands  gräns,  Lillhöjden 
och  Björkhöjden,  östligare,  Ortjernsberget, 

Rundberyen  och  Röberg.  —  \'  a  1 1  e  n  d  r  a  g : 
De  förnämsta,  utom  lljelmaren,  Wettern 
och  Skagern,  äro  i  Nerike:  Svartån,  som 
är  utloppet  i  Hjeliuaren  för  Östra  och 

Vestra  Jaix-  eller  Lassjöarne,  To/ten, 
Teen  och  TyssUngen,  ra.  m.,  och  utgår  i 

Torrvarpen, som  utfaller  i  Ilalfvars-Noreii, 
hvilkeu  frän  öster  upptager  Grechens- 
sjöaimes,  Stora  Målens  och  Lnndsfjär- 
dens  vatten,  Telgeån  och  Svennevadså;  i 

Westmanland:  Årboyaån,  Kåfallaån,  We- 
devåyså,  slutliga  utloppet  i  Wärinyen 
för  ett  ej  obetydligt  vattendrag  ända 
från  gränsen  till  Dalarne,  nemligen  N:a 
Hörken,  som  genom  Uörkens  elf  går  i 
Björken,  dit  ock  S:a  Hörken  flyter,  hvilka 

begge  vidare,  tillika  med  Ljasnaren,  sam- 
las i  Norr  sjön,  och  derifrån  gå  till  Räs- 

valn,  hvarifrån  vattendraget  fortsattes  först 

till  Lindessjöarne  och  sedan  till  Wärin- 
gen,  Jerleån  och  Säfelfven.  Bland  sjöar 
i  Wärmlandsdelen  är  den  största  Möckeln, 

hvari,  från  vester,  utfaller  Timselfven,  som 
bildar  Alkvettern  och   Ullvettern. 

Inbyggarues  antal  uppgick  1865  till 
162,720,  deraf  12,925  uti  städerna.  Be- 

folkningen och  odlingen  inom  länet  sy- 
nes, så  vidt  man  kan  uppleta  dess  spår, 

i  följd  af  de  olika  naturförhållandena, 

hafva  börjat  vid  skilda  tider,  och  fort- 
gått med  olika  raskhet.  Det  egentliga 

Nerikes  bygd  är  säkerligen  till  stor  del 
från  hedenhös,  ehuruväl  yngre  än  de 

s.  k.  Folklandeu  i  Uppland  och  Söder- 
manland. Från  det  sistnämnda  och  äf- 

veu  från  Westergötland  antages  befolk- 
ningen hafva  kommit.  Sagan  och  folk- 
sägner känna  mera  än  en  viking  från 

Nerike,  som  kämpat  inom  eller  utom 

dess  gränsor.  De  räkna  Braut-Anund 
bland  dess  bebyggare.  Ynglinga-ättens 
saga  låter  Wärralands  bebyggare  taga 
sin  väg  öfver  detta  landskap.  Runstenar 

tinnas  in  i  Glanshammars,  Askers,  Skyl- 
lersta,  Kumla,  Örebro  och  Harderao, 

t.  o.  ra.  Grimstens  härad.  Bredvid  säg- 
ner om  Käglans,  Tivedens  och  Kolmår- 

dens stora  utsträckning  ännu  i  katholska 
tiden,  står  eu  lika  märkvärdig  handling, 

troligen  af  år  1314,    som  uppgifver  be- 

lojj^et  af  en  gärd,  hvilken  utgått  från  alla 
kyrkor  och  kloster  i  Strengnäs  stift,  äf- 
ven  i  norra  Nerike,  och  dervid  betinnes, 

att  af  landsbygdens  nuvarande  43  sock- 
nar saknades  blott  8.  Med  säkerhet  vet 

man  att  trakten  af  Linde  antagit  kristen- 
domen på  1300-talet,  ända  upp  till  Nora, 

hvilket  i  förutnämnda  handling  förekom- 
mer under  namnet  Norcrskogh,  och  bergs- 

lagsprivilegierna sträcka  sig  tillbaka  till 
Magnus  Erikssons  tid.  Den  olika  vidden 
af  länets  socknar  och  befolkningens  olika 
täthet  på  slättbygden  och  i  bergslagen, 
ehuru  mest  föranledda  af  jordmån  och 
klimat,  vittna  om  odlingens  skiljaktiga 
både  början  och  fortgång;  äiVenså  och  ej 
mindre  hemmanens  olika  betydenhet. 
Nerikes  häraders  befolkning  synes  hafva 

utgått  från  Hjelmarens  och  kanske  Wet- 
terns  stränder,  uppför  vattendragen  och 

inåt  skogarue.  Undantag  torde  dock  äf- 
ven  här  kunna  uppvisas.  —  Rörande 
folkets  karakter,  sedlighet  och  naturliga 
lynne,  få  vi  hänvisa  till  art.  Nerike,  och 
här  blott  tillägga  hvad  sednaste  feraårs- 
berättelser  härom  förmäla.  Den  yttre 
välmågan  synes  väl  hafva  tilltagit,  men 
af  kronofogdarnes  rapport  visar  sig  den 
verkliga  förmögenheten  snarare  hafva  för- 

minskats än  förökats.  Fångarnes  antal 
i  länshäktet  var  1865:  211,  lösdrifvares 
och  försvarslösas  antal  har  från  1861 

till  1865  stigit  från  40  till  66.  National- 
drägten  aflägges  mer  och  mer,  den  gamla 

röda  och  svarta  P'ellingsbrodrägten  får 
man  numera  endast  vid  högtidligare  till- 

fällen se.  Med  anledning  af  minskad 

tillgäng  på  skog  uppföras  nu  af  allmogen 
dels  s.  k.  gjutna  sandstenshus  af  8  delar 
sand  och  en  del  kalk,  dels  ock  hus  af 

masugnsslagg,  gjuten  i  form  af  vanligt 
murtegel  med  dimensioner  af  18  till  12 
tum,  samt  byggnader  af  zinder,  korsvirke 
och  dylikt;  till  taktäckning  begagnas  i 
allmänhet  tegel,  äfven  spån;  hvaremot  de 

gamla  torf-  och  halmtaken  alltmer  för- 
svinna. Med  fördel  har  skiffermjöl  blif- 

vit  blandadt  i  rappningen,  der  fuktighet 
råder;  tnnnhyflad,  helst  i  vitriollösning 
kalkad  spån  af  1  alns  längd  användes 
ock  med  fördel  till  täckniugsmaterial. 
Vid  Björkhorn  i  Carlskoga  tillverkas  för 
vattenkraft  dylik  spån  med  en  hyfvel,  som 
producerar  2  kubikalnar  i  timman,  till 

ett  pris  af  75  öre  aln. 
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Näringa.r.  Åkerbruket,  som,  i  för- 
ening raed  ladugårdsskötseln,  i  det  egent- 

liga Xerike  utgör  hufvudnäringen  och 
på  slättbygden  den  enda,  har  gjort  stora 
framsteg  inom  provinsen,  hvartill  såsom 
orsak  kan  antagas  den  hos  Nerikesboen 
erkända  företagsarahetsandan,  de  laga 
skiftena,  de  bättre  åkerbruksredskapen, 

bigödningsäranena,  den  genom  hypotheks- 
löreningarne  och  andra  penniugutgifvande 

anstalter  lättade  tillgången  till  förlags- 
kapitaler,  den  lättade  kommunikationen 

med  bergslagen,  hufvudstaden  och  verlds- 
marknaden,  samt  äfven  den  hos  allmogen  i 
allmänhet  förändrade  åsigten  om  fars 

och  farfars  ofelbarhet  i  afseende  på  jor- 
dens skötsel.  Äfven  har  härtill  i  väsendtlig 

mån  bidragit  Xerikes  laudtbrukssällskaps 
förvaltningsutskott  (ett  af  de  äldsta  i 
riket,  stiftadt  den  1  Nov.  1803  af  lands- 
höfd.  Salomon  Löwensköld),  länets  Hus- 
hålliiiiigssällskaj),  isynnerhet  dess  1852 
inrättade  underafdelningar  eller  s.  k.  hä- 

radsgillen, samt  laiidtbruksskolan  vid  Lund 

i  Hofsta  socken.  Resultatet  är,  att  då 

år  1822  i  af  konungens  befalhungshaf- 
vande  utfärdade  femårsberättelse  betvif- 
lades  huruvida  jordbrukets  afkastning 

vore  tillräcklig  för  länets  eget  behof,  pro- 
duceras nu  å  slättbygden  ej  obetydligt 

derutöfver;  årliga  öfverskottet  beräknas 
till  10,500  t:r  hvete,  66,800  t:r  vårsäd, 
10,050  t:r  potates;  deremot  beräknas  en 
brist  uppstå  af  9,830  t:r  __råg,  3,900  t:r 
korn  och  800  t:r  ärter.  Åkerarealen  har 

på  25  år  (1830—55)  ökats  med  40,000 
tid,  sedermera  ha  under  åren  1861 — 65 
8,870  tid  förut  sank  mark  blifvit  för- 

vandlad till  odlingsbar  jord,  och  hela 
den  odlade  jordens  areal  har  ökats  med 
33,420  tid.  Hela  egovidden  i  medeltal 
för  helt  hemman  uppgifves  till  512  tid, 
deraf  77, i8  åker,  41  naturlig  äng,  375 

skogbärande  mark.  En  öfversigt  af  area- 
len och  jordens  brukuingssätt  inom  de 

olika  trakterna  för  är  1865  meddelas  här 

i  enlighet  med  till  Stat.  byrån  ingångna 

uppgifter  till  jordbruksstatistik  för  länet: 

1 Jordens  beskaffenhet. Brukuingssätt.            | 

Odlad  jord.    Naturlig  äng.l  ""^"^a^il""'' 

god. 

medel- 

måttig. 

svag. 

två- 

skiftes. 

tre- 

dings. 

vexel- 

bruk. 

Bergslagerna 

Skogsbygden*) 
Slättbygden 
Städerna 

56,364  tid. 

39,192    » 
127,338  » 

3,935   . 

38,438  tid.     662,587  tid. 

29,742  »  1    220,342  » 
48,847  »       195,582  » 

311    »          3,933   » 

  80  pre. 

6  pre.  65    » 50    »      40   » 

20  pre. 

29    » 
10   » 

8  pre. 
18     0 

42    » 

2  pre. 
25    » 

15    0 

90  pre. 

57    » 

43    » 
S:a 226,829  tid. 1 18.338  tld.|  1,082,044  tid. 29  pre. 55  pre. 1 6  pre. 28  pre. 1 3  pre. 59  pre. 

213,860  t:r  potates. 
452,440    »         » 
479,280 

Årliga  utsädet  pr  tid  uppgifves  i 

medeltal  till  1%  kpr  hafra,  IV32  bland- 
säd, 1  t:a  korn,  24  kpr  råg,  21  dito 

hvete,   18  d:o  ärter,  ö^/^g  t:r  potates. Skörd. 
År  1835:  322,689  t:r  säd. 
.     1855:  292,220    »      » 
«     1860:  563,700    »      » 
B     1865:  635,760    «      « 

Under  loppet  af  år  1865  utskeppa- 
des från  Örebro  och  hamnar  vid  Hjel- 

raaren  153,835  kubikfot  spannmål,  hvil- 
ken  uppgift  också  är  den  enda  som  kan 
lemnas  med  afseende  på  utförseln;  till 
Wärmlaud  försäljes  årligen  hvetemjöl,  och 

några  tusen  t:r  hvete  utskeppas  till  Stock- 
holm. Lin  odlas  allmänt,  men  på  långt 

när  icke  till  husbehof;  hampa  förekom- 
mer mera  sällan;  af  båda  slagen  har 

skörden  varit  år  1865:  53,866  k:r  och 
13,973  U6;  humleplantering  är  obetydlig. 

Uti  Löa  byar  i  Eamsbergs  socken  ut- 
märker sig  allmogen  genom  ett  väl  skött 

åkerbruk  framför  andra  inom  länet.  De 

af  hvarandra  beroende  näringarne,  ängs- 

bruket och  boskapsskötseln,  hafva  i  sed- 
nare  tider,  äfven  till  fromma  för  åker- 

bruket, betydligen  förkofrats,  dels  genom 

nyodlingar,  foderväxters  odling  på  träd- 
gårdsjord samt  derraed  ökad  fodertill- 

gång, dels  genom  boskapens  bättre  skötsel 
samt  racernas  förädling.  Stamholländeriet 

på  Riseberga  vidmakthälles  i  utmärkt 
skick,  och  fullhlodstjurar  af  derstädes 

befintliga  Ayrshire-  och  Shoutownsracen 

försäljas  årligen.  Mejerier  finnas  vid  Ri- 
seberga och  Axbergsharamar;  distrikt- 
mejerier, inrättade  genom  räntefria  lån, 

funnos  år  1865,  på  kapitens-bostället 
Björka  i  Kumla  socken,  på  Alm  i  St. 
Mellösa    socken,    å   Källmo   i  Karlskoga 

•)  Neniligen  Askersunds  landsförsamling,  Bodarne,  Boo,  Göthlunda,  Hammar,  Hillinge,  Kihl,  Lennäs, 
Nysund,  Qvistbro,  Skagerhult,  Svennerad  och  Tångeräsa. 
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socken  och  pfi  Sko/testa  i  Kräklin^e 
socken.  Af  smör  och  kött  lemiiar  hidii- 

gärden  till  afsättning  på  andra  orter  ett 

ej  obetydligt  qvantum.  Föreningen  för 
hästafvehis  förbättrande  egde  år  18G2 

en  hingst  för  afvel  af  rid-  och  vagns- 
hästi.r,  stationerad  vid  Trystorp,  två  af 

percheronsrace  vid  Ringaby  ocli  Stjent- 

furs,  och  en  af  norsk  race  vid  Hjel- 
mars?i(is.  Eii  hingst  vid  Hiitjtijö  om- 

nämndes 1858  såsom  öfvertråftande  alla 

hästar  i  Nerike,  både  i  anseende  till 
race  och  formernas  skönhet.  Fårafveln 

har  vid  några  större  egendomar  blifvit 
bragt  till  en  sådan  förkofran,  att  blott 

Skåtie  lärer  deruti  vara  öfverlägset;  get- 

ter underhållas  blott  i  bergs-  och  skogs- 
trakter. För  svinafvelns  förbättrande 

liar  införskrifning  skett  af  sviiikrentur 

utaf  Yorkshirerace  och  croisering  med 

andra  racer  har  leranat  gynnsamma  re- 
sultater.  Oaktadt  dessa  förbättringar  i 

kreatursskötseln  måste  dock  en  del  boskap 

ännu  inköpas.  Ett  hinder  är,  livad  slätt- 
landet angår,  bristen  på  goda  betesmar- 

ker, hvilka  ej  ersättas  af  de  sidlända 
träskartade  ängar,  som  Lär  öfverflöda. 

Annorlunda  är  förhållandet  i  bergsla- 
gerna, der  bete  och  fodertillgång  är  både 

ymnig  och  bättre.  Ar  1861  sökte  läns- 
agronomen i  afseende  på  den  i  fröbland- 

niugarne  upptagna  skogsklöfvern  (Trifo- 
liura  medium),  hvilkeii,  så  vidt  han  kände, 
i  Nerike  blott  odlades  af  naturen,  och 

detta  ganska  ymnigt  i  ängar  och  löf- 
skogsbackar,  derpå  fästa  landtbrukares 

uppmärksamhet,  att  den  äfveu  i  hög  grad 

förtjenar  användas  som  foderväxt  på 
åkeijorden.  Dess  förtjenster  bestå  deruti, 

att  den  nästan  aldrig  bortfryser,  att  den 

är  uthålligare  än  annan  klöfver  på  samma 
växtplats  ocli  oftare  kan  återkomma,  att 
den  trifves  äfven  på  torr  och  mager 
jordmån,  samt  lätt  kan  afbetas  utan  skada. 
Tillökningen  i  kreaturens  antal  från  1832 

till  1859  uppgick  till  19,360  af  hästar, 

oxar,  kor  och  ungnöt,  hvaremot  en  för- 
minskning af  antalet  får,  getter  och  svin 

egt  rum.  Vinterfödda  kreaturens  antal 

år  1865  var  10,900  hästar,  16,900  tju- 
rar och  oxar,  51,450  kor,  17,140  ung- 
nöt, 52,050  får,  630  getter  och  14,050 

st.  svin. 

Skogsbruket    är,    både  i  och    för 

sig  sjelft    och    särdeles    för  bergsbrukets 

skull,  af  största  vigt  för  nästan  hela 
detta  län,  emedan  äfven  trakter  utom 

bergslagen  förse  denna  med  en  del  af 
dess  behof  af  kol.  I  bergslagerna  är 

skogstillgången  i  allmänhet  tillräcklig  för 

jerntillverkningen.  ja,  till  och  med  riklig 
i  en  och  antian  socken  både  der  och  i 

skoi,'strakt(Mi,  nicn  på  slättlngden  i  all- 
mänhet otillräckligt  och  i  några  socknar 

är  total  brist  derpå.  I  laudshöfdinge- 
embetets  seduaste  femårsberättelse,  för  år 

1861—65,  uppgafs  boställsskogars  och 

allmänningars  areal  till  279,05<',.'>y  tpa 
dratref,  deraf  137,782  indelade  till  ord- 

nad skogshushållning.  Kronan  har  blotl 

tvenne  parker,  Tysslingen  och  Kräviare- 
marken,  tillsammans  på  6,281  qvadr.ref; 

boställsskogarne  innehålla  113,913  qv.- 
ref,  2:ne  kronoallmänningar  i  Kils,  Glans- 

hammars och  Axbergs  socknar,  33,506 

qv.-ref,  9  häradsallmänningar,  126,150 

qv.-ref,  2  bergslagsallmänningar  i  Nya 

Kopparbergs  socken,  15,680  qv.-ref,  nu- 
mera skatteköpta,  13  grufveallmänningar, 

41,217  qv.-ref,  i  Nora,  Qvistbro,  Rams- 

bergs och  Hjulsjö,  l.erbäcks  och  Svenne- 
vads socknar,  mot  rekognitionsafgift  upp- 

låtna, en  sockenallmänning  i  St.  Mellösa 

socken  på  1,056  qv.-ref.  De  inom  länet 
under  regelmessig  behandling  varande 

skogar  uppgåfvos  1858,  dä  kronoparker 

och  allmänningar  inräknas,  till  den  an- 
senliga arealen  af  öfver  32u,000  tid. 

Åtskilliga  andra  skogar  voro  genom  gall- 
ring beredda  till  trakthuggniiig;  deremot 

fortfar  å  allmogens  sida  i  allmänhet  en 

planlös  blädning  och  afverkning.  Genom 
afdikning  af  mossar  och  sänka  trakter  i 

härads-allmänningarne  kommer  skogbä- 
raude  arealen  att  ökas,  då  de  uppgjorda 

afdikningsplanerna  hinna  i  sin  helhet 
ulföras.  En  forstman  är  nu  af  lands- 

tinget antagen,  med  1,000  rdrs  årligt 

anslag,  och  resten  af  hans  aflöning  be- 
strides  af  Hushållnings-sällskapet.  Skog- 

vaktare-skola finnes  vid  Skoghall.  De 
tre  sista  årens  ökade  afverkniugar  hafva 
ock  framkallat  ökadt  antal  sågar  och 
andra  skogskonsumerande  inrättningar, 

deribland  en  större  ångsåg  vid  Svartelf- 

vens  utlopp,  för  tillgodogörande  af  Roc- 
keshobits  vid  samma  elf  belägna  skogar. 

Genom  Hushållnings-sällskapets  försorg 
hade  vid  1865  års  slut  171  st.  mossar 

och  kärr,  med  en    sammanlagd   areal  af 
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12,566  tid  i  24  socknar,  profborrats, 
deraf  116  med  5,024  tunnlands  areal 
blitVit  befunna  innehålla  bräiintorf,  som 
i  en  framtid  säkerligen  blir  af  stort 
värde  för  landets  industri.  Torflagrets 
mäktigliet  varierade  mellan  3  och  28 

fot,  och  askhalten  belöpte  sig  efter  tork- 
ning vid  110  grader  celsius  till  minimum 

190  och  maximum  486  "■■.  Största  area- 
len och  mäkligheten  af  vid  näranda  tid 

påträffade  bränntorfslager  cgiSt  Askers, 
Boo.  Stora  Mellösa,  Fellingsbro,  Sköl- 
lersta,  Bodarne,  Harderao,  Axbergs  och 
Kils  socknar;  i  denna  beräkning  äro 
dock  ej  intagna  de  ofantliga  torflagren, 
de  största  inom  länet  och  måhända  inom 

hela  Sveriges  fastland,  som  finnas  uti 
Qvisraaredalens  sankängar  inom  Lennäs, 
Stora  Mellösa,  Norrbyås,  Gällersta,  Ekeby, 
Sköllersta  och  Askers  socknar,  men  som 
äro  så  ffodt  som  otillgängliga.  Återstoden 
af  mossar,  värda  undersökning,  beräknades 
till  25,000  tid.  Vid  Boo  egendom  har  en 
från  Hannover  inkallad  torfskärare  lem- 
nat  undervisning  i  sin   handtering. 

Bergsbruket,  egentligen  jerntill- 
verkniugen,  är  till  betydenheten  länets 
andra  näring,  och  relativt  betydligare 
än  i  nästan  alla  delar  af  riket,  såsom 

det  der  utgör  förnämsta  yrket  på  åtmin- 

stone V';j  af  länets  vidd.  Det  är  mesta- 
dels grundadt  på  lika  goda  och  rikliga, 

som  till  bearbetningen  åldriga  malmtill- 
gångar. Under  sednare  åren  har  malm- 

uppfordringen  ur  140  å  150  grufvor 
(förutom  hvilka  600  obegagnade  finnas) 

uppgått  till  mer  än  2'  ,,  millioner  ctr, 
hvaraf  största  delen  kommer  på  gruf- 
vorna  inom  Nora  samt  Nya  Kopparbergs, 

Lindes  och  Rarasbergs  bergslager,  hvil- 
kas  rika  raalmfyndigheter  ändock  visa 

oförminskad  tillgång.  Ur  några  och  fem- 
tio kopparraalmsgrufvor  (bland  öfver  200) 

har  uppheratats  265,300  ctr  kopparmalra; 
af  150  silfver-  och  blymalrasgrufvor  ha 
26  lemnat  41,000  ctr  silfvermalm;  af 
zinkmalm  vid  Aramebergs  grufvor  har 
erhållits  610,470  ctr.  Af  länets  hyttor, 
hvilka  numera  äro  färre  till  antalet  än  i 

fordna  tider,  raen  hafva  en  mångdubbelt 

ökad  produktion,  hafva  under  de  ̂ ed- 
naste  åren  55  till  60  varit  i  gång  och 

i  medeltal  'ör  år  tillverkat  öfver  1 V'.^ 
million  ctr  tackjern  (största  tillverknin- 

gen i  riket);    endast    ett    gjuteri  finnes. 

Brefvens,  i  Askers  socken,  der  tillverk- 
ningen uppgått  till  3,450  ctr;  ståltill- 

verkningen vid  Carlsdals  masugn  har  upp- 
gått till  1,268  ctr.  Afven  antalet  stång- 

jernsbruk  har  nedgått  från  65  med  170 
härdar  (år  1846)  till  55  med  109  här- 

dar, hvarvid  1865  smiddes  441,150  ctr 
stångjern  och  24,546  ctr  ämnesjern  (näst 
Kopparbergs,  den  största  tillverkningen 
i  riket).  Manufaktur-  och  ståltillverk- 

ningen har  vid  30  verk  uppgått  till 
högst  77,500  ctr  (år  1861).  Af  silfver- 
verk  finnas  HeUefors  och  Giddsmeds- 
hytte;  af  150  silfver-  och  blymalrasgruf- 

vor bearbetades  1865:  26,  raen  endast 
13  voro  malmgifvande,  från  40  till  70,000 
ctr;  silfverhalten  pr  ctr  verkbly  uppgifves 
af  Siggeboda  malm  uppgå  till  16  å  18 
ort,  af  Guldsmedshyttemalm  till  5  å  6 
ort,  af  Kafveltorps  malm  till  4  å  4:,i:, 
ort.  Vid  Kafveltorp  upptäcktes  1863, 
att  silfver,  sora  erhölls  ur  blyglansen, 
hade  en  guldhalt  af  2,66  k  S  %;  8  ctr 
silfver  har  erhållits  i  medeltal,  af  koppar 
6,670  ctr  vid  Ljusnarsberg,  Högfors  och 
Kafveltorp;  Mårdsäters  kopparhararaare 
och  valsverk  ha  i  sednare  åren  varit 

nedlagda.  Aluntillverkningen  vid  La- 
torp  uppgår  till  c:a  2,200  t:r;  vid  Dijlta 
tillverkas  c:a  900  ctr  svafvel,  1,600  ctr 

vitriol,  vid  Ridkärr  c:a  1,900  t:r  röd- 
färg; dessutora  finnes  Gyttorps  krutbruk 

i  Ramsbergs  socken,  med  1 ,600  ctrs  till- 
verkning, och  en  kul-  och  hagelfabrik  vid 

Guldsmedshyttan;  kalktillverkningen  upp- 
går till  c:a  40,000  t:r:  tälgsten  bearbetas 

i  Kumla,  kimrök  tillverkas  vid  Håkantorp, 
krita  vid  dvarntorp,  båda  i  Askersunds 

socken,  och  vid  Ämraeberg;  nubb-  och 
spiksraide  idkas  i  Lerbäcks  socken.  Inom 
Hällefors  socken  finnas  ej  obetydliga 

porfyr-  och  hälleflints-lager,  samt  raar- 
morjager  vid  Nora.  Genom  öppnandet 
af  Yestra  starabanan  och  af  jernvägen 
mellan  Örebro  och  Hallsberg,  har  det 

blifvit  möjligt  att  från  skogarne  på  Ti- 
veden och  i  Södermanland  frakta  träkol 

till  Nora  bergslag,  på  samraa  gång  större 

belopp  jernmalra  kunnat  från  samma 
bergslags  lika  förråder  sändas  till  södra 
och  vestra  delarne  af  länet.  Arbetarnes 

antal  vid  samtliga  bergverken  uppgifves 
till  c:a  4,300. 

Binäringar.  Utom  arbeten  till  bruks- 
och  grufvedriften,    hufvudsakligen  nubb-. 
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spik-  (jcli  lie-sraide  (nubbtillverkuin^en  i 
Ijcrbäcks  socken  är  dock  i  afta^ande, 

sedan  i  handeln  förekommit  s.  k.  klipp- 
spik), handel  med  trävaror,  oxar  i  Har- 

(lemo  och  krinjjliggande  socknar,  varu- 
forsling;  inom  skogsl)v<^deii  förfärdit^as 
tröskverk,  ploirar,  lagi,'kärl  och  andra 
trävaror  (till  bevis  på  allmogens  håsr  och 
fallenhet  i  förfärdigande  af  Åkerbruks- 

redskap namnes  ett  tröskverk,  att  dragas 
för  hand,  af  en  torpare  under  Dylta,  en 
sädesharpa  af  en  bondson  i  l?roby  samt 
en  s.  k.  trädesreusare  af  gärdssmeden 

vid  Klockhamraar);  kalkbränning,  tälg- 
stens-  och  skifterbrytning,  tjärutillverk- 
ning  och  svedjande  är  i  ständigt  afta- 
gande;  fisket  anses  blifvit  mer  vinstgif- 
vande,  efter  det  att  tlera  föreningar  bildats 
för  dess  bedrifvande  i  öfverensstämmclse 
med  den  år  1B60  mellan  Södermanlands, 

Westmanlands  och  Nerikes  län  uppgjorda, 

samt  af  K.  Maj:ts  befaliningshafvande  stad- 
fästade  ötverenskomraelse;  afkastningen 
af  jagten  synes  ock,  efter  jagtstadgans 
införande,  blifvit  rikare.  För  biskötselns 

lörkofran  har  Hushållnings-sällskapet  sökt 
verka,  medelst  antagande  af  en  under- 

visare i  Dzierzons  method;  de  hos  all- 
mogen befintliga  mänga  bikuporna  vittna 

att  denna  binäring  omfattas  med  förtro- 
ende. Stora  trädgårdsanläggningar  finnas 

nästan  endast  vid  herrgårdar;  till  allmo- 
gen inom  Wiby  socken  har  dock  hågen 

för  trädgårds-  och  blomsterskötsel  genom 
dervarande  kyrkoherdes  försorg  äfveu  spridt 

sig;  en  trädgårdsförening  är  nyligen  bil- 
dad och  dess  verksamhet  har  blifvit  yt- 

terligare betryggad  genom  inköpet  af  2 

tid  jord  nära  Örebro  stad.  Trädgårds- 
böcker af  Ekström  och  Eneroth  voro  år 

1862  på  Hushållnings-sällskapets  bekost- 
nad utdelade  till  alla  församlingar.  Skol- 

trädgårdar finnas  vid  Ställdaln  i  Nya 

Kopparberget  och  uti  Löa  by  inom  Rams- 
berg. Bränvinstillverkuingen  uppgick  år 

1865  till  550,000  k-.r  vid  15  å  16  brän- 
nerier.  Minuthandel  med  bränviu  utöf- 

vas  på  landsbygden  å  7  ställen,  utskäiik- 
ningsställeuas  antal  är  39.  Husslöjder 
öfvas,  utom  i  Oster-Nerike  (i  Mellösa, 
Lennäs  och  Ekeby  socknar),  ej  mycket 
öfver  egna  behofvet;  halmflätning  syssel- 

sätter en  del  af  den  fattigare  befolknin- 
gen i  Hallsberg,  tillverkning  af  skoarbeten 

bedrifvcs  i  ständig  tillväxt  inom  Kumla, 
VIT. 

Harderao  och  en  del  af  Wiby  socknar. 
Marknader  hållas,  utom  i  städerna,  i 

Sveniievad,  Lerbäck,  Edsbergs-Sanna.  Em- 
ma, Tomta,  Sköllersta-Sörby  och  i  Wreds- 

torp.  Ar  1865  idkade  landtmänuen  sjö- 
fart med  61)  seglande  fartyg  om  846 

läster  (1858:  34  fartyg  om '4.')0  läster), 11  med  ångmaskin  försedda,  om  171 
läster  och  172  hästkrafter.  A  lands- 

bygden idkades  handel  af  89  och  i  stä- 
derna  af  141   personer. 

Af  diverse  verk  och  inrättningar,  ej 

förut  nämnda,  funnos  1865:  15  färge- 
ricr,  23  garfverier,  Hammars  glasbruk, 

2  kimröksverk,  1  oljeslageri,  1  pappers- 
bruk, 1  skeppsvarf  vid  Rå  i  Hammars 

socken,  43  tegelbruk,  dervid  340  arbe- 
tare sysselsattes ;  i  städerna  funnos  49 

fabriker  med  462  arbetare,  af  handtver- 
kare  funnos  något  öfver  900  med  125 
arbetare  å  landsbygden,  och  340  med 
400  arbetare  i   städerna. 

Kommunikationer.  Af  statens 

jernvägar  går  Yestra  stambanan  från  \Ve- 
stergötland  genom  Vester-Nerike  öfver 
Hallsberg  till  Örebro,  med  stationerna 
Kumla  och  Mosas;  å  linien  genom  Södra 

Nerike  från  Westgötagränsen  till  Söder- 
manlands gräns  äro  stationer  inrättade 

vid  Laxå,  Wredstorp,  Hallsberg,  Påls- 
boda  och  KiUmo.  Enskilda  jernvägar 

äro:  Köping — Hult,  Örebro — Nora  (öpp- 
nad år  1856),  Ervalla,  Arboga — Köping 

(under  anläggning  år  1867),  mellan  zink- 
grufvorna  vid  Isåsen  och  Åmmeberg  an- 

lagd af  bolaget  Vieille  Montagne,  till 

en  längd  af  43,873  fot,  Stribergs  jern- 
väg  (öppnad  år  1866),  mellan  Hellefors 
bruk  och  Norra  Elgen.  Fraktfart  öfver 

sjöarne  Saxen  och  Wike7'n  till  Wikersvik 
och  Kappsta.  Genom  Knappfors  kanal 
befordras  bergslagens  jern  frän  faktorierna 
vid  Björkborn  och  Sjöändan,  hvarifrån 

en  jernbana  för  hästkraft  leder  till  Chri- 
stinehamn. Jernvägar  från  ̂ ^■  ickern  till 

Möckeln  och  från  Nya  Kopparberget  öf- 
ver Lindesberg  till  Frövi.  På  Hjehnaren, 

Hjelmare  kanal  och  ]\lälaren  underhålles 
trafiken  från  Örebro  hamn  vid  Schebäck 

med  lastångarue  Nerike,  Hjelmaren  och 

Brage,  samt  med  8  segelfartyg;  ångbåts- 
trafik mellan  Askersund,  Motala,  Wad- 

stena  och  Göteborg  underhålles  af  ång- 
fartyget Askersund  samt  ångbåtarne  Svan 

och    Örn.     Sex  med  ångmaskin  försedda 
89 
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fartyg,  tillhörande  landsbygden,  under- 
hSlla  trafiken  å  sjön  Rossvaln  mellan 
Lindesberg  och  Guldsmedshyttan,  samt 

bogsera  lastfartyg  å  sjöarne  Sa^veii,  Yn- 
gen,  Östersjön,  Wikern,  Norr-  och  Sör- 
sjöarne  samt  å  Knappfors  kanal.  Inom 
länet  funnos  1866:  -49  gätgifvaregårdar; 
vid  alla,  utom  vid  Leiinäs,  Laka  och  Xyt- 
torp,  var  entreprenad  åvägabragt.  Tvänne 
färjor  finnas,  der  färjpeniiingar  erläggas, 
nemligen  vid  Torrvarpsuiul  i  Grytbytte 
socken  och  vid  Kaxsundet  i  Bjurkärns 
socken.  Antalet  grindar  är  372,  men 

förminskas  ständigt  i  följd  af  kongl.  kun- 
görelsen den  11  Okt.  1864.  En  jernbro 

är  år  1866  fullbordad  öfver  Lilla  Hain- 
marsundet  å  allmänna  landsvägen  från 
Askersund   till  Osterijötland. 

H  e  m  m  a  n  t  al  e  t  är  2,878,i37  (2,866^^), 
deraf  223  kr.,  1,833  sk.  och  821  fr. 
i  12,913  I)rnkning9delar;  dessutom  finnas 

4,610  torp,  716  ryttare-,  soldat-  och 
båtsmanstorp,  1,846  backstugor,  694  an- 

dra lägenheter;  största  l)rukningsdelen  i 

medeltal  för  hela  länet:  1^\  mtl,  med 
680  tid  odlad  jord;  minsta:  xTyX'n  '"^^  ̂  
Nya  Kopparberget  samt  i  Slättbygden, 

'/48  i  Ervalla  socken.  Hela  tax.-värdet 
99.742,836  rdr  rrat,  deraf  1,241,000 
rdr  för  statens  egendom,  c:a  13  millioner 
för  annan  än  jordbruksfastighet  och  9 

millioner  för  719  bebyggda,  115  obe- 
byggda hustomter  och  lo  nybyggda  hus 

i  städerna,  jemte  42,668  qvadratref  jord- 
areal, satta  till  337)6  f"^'-  Kronoupp- 

börden uppgår  till  cirka  609,000  rdr,  * 
deraf  bevillning  104,500,  ordin,  ränta 

220,900,  kronotionde  57,500,  bränvins- 
utskänknintfs- och  minuteringsafgit  40,250, 
folkskoleafgift   24,200  rdr  rmt. 

Postanstalter.  Jemte  postkontoren 

i  länets  4  städer,  finnas  7  postexpeditio- 
uer,  nemligen:  Grythyttehed,  Hallsberg, 
Carlskoga,  Laxå,  Nya  Kopparberget, 

Rainsberg  och  Wredstorp;  13  poststatio- 
uer,  nemligen:  Deger/ors,  Dylta,  Fel- 
lingsbro,  Frövi,  Hasselfors,  Hjortqvarn, 
Jerle,  Kilsmo,  Kwala,  ̂ fosås,  Pälsboda, 
Clvistbro  och  Svarta.  Vid  1865  ars  slut 

återstodo  endast  8  poslgärdar  om  4'/.2 
mtl  af  de  1860  befintliga  31  postgårdarne 

om  tillsaramans  23  mtl.  Af  telegrafsta- 
tioner finnas  15. 

Indelningsverket.  Den  militära 
indelningen   rättar  sig   efter  landskapen, 

så  att  hufvudstyrkan  af  Nerikes  regimente 
(som  ursprungligen  varit  förenad  med 
VVärmlands  regimente,  men  1814  der- 
ifrån  skildes,  då  bestående  af  inalles 
766  man  i  8  kompanier),  nu  utgörande 
474  man,  är  roterad  i  Nerike,  och  den  öf- 
riga  deleni  Wärmland  ;  hvarjemte  af  West- 
manlands  regimente  55  man  hafva  vissa 
rotehåll  inom  de  till  landslagen  hörande 

socknarne  af  länets  andel  i  Westman- 
land,  alla  tillhörande  4:e  militärdistriktet. 

Hela  länet,  med  undantag  af  bergsla- 

gerna, är  dessutom  indeladt  till  under- 
håll af  335  man  af  Lifregimentets  hussar- 

corps,  tillika  med  61  rotar  af  nya  ordinarie- 
och  336  af  extra  roteringen.  Mötesplatsen 

är  Sanna  hed  i  Nerike.  .\f  skarpskytte- 
föreningar finnas  8,  med   2,244  man. 

M  e d ic  i  n  a  1  v ä s e  n  d e  t.  Länet  är  in- 

deladt i  5  provincialläkare-distrikter,  nem- 
ligen: Örebro,  Askersund,  Nora,  Carl- 
skoga och  Hellefors;  dessutom  finnas 

distriktläkare  stationerade  vid  Boo,  Rams- 
berg  och  Nya  Kopparberg,  stadsläkare  i 
länets  4  städer,  en  lasaretts-  och  kurhus- 

läkare samt  2  enskildt  praktiserande  lä- 
kare i  Örebro.  Åtta  djurläkare  och  2 

fältskärer  finnas,  samt  barnmorskor  i  lä- 
nets alla  städer  och  socknar;  apothek 

finnas,  utom  i  städerna,  i  Boo,  Nya 

Kopparberget  och   Carlskoga. 
Inrättningar  för  sjukvården  äro:  läns- 

lasarett med  45  sängplatser  och  kurhus 
med  40  samt  rum  för  4  sinnessjuka;  i 

ett  invid  Nora  stad  beläget,  bergsför- 
samlingen tillhörigt,  s.  k.  fattighus,  är 

plats  för  8  sjuka,  såväl  från  socknen 
som  från  andra  orter,  en  mindre  sjuk- 

vårdsinrättning med  4  sängar  i  Lindes- 
berg samt  vid  Ammeberg  2;ne  sjukhus 

för  dervarande  arbetare;  större  distrikt- 
sjukhus finnas  sedan  1864  i  Boo,  Nora 

och  Nya  Kopparberpet,  ett  sjukhus  å 
mötesplatsen  Sannahed.  Helsobrnnnar 
äro:  Porla,  Loka  och  Adolfsberg,  dess- 

utom besökas  c:a  20  obetydligare  helso- 
källor af  kringboende  allmoge.  Ar  1851 

rasade  i  Hellefors  distrikt  en  kopp-epidemi, 
som  bortryckte  69  personer;  1853  härjade 
koleran  i  åtskilliga  delar  af  länet,  men 
dödiiiihcten  var  dock  ej  särdeles  stor. 

Donationer  och  stiftelser.  Häraf 

finnas  för  kyrkor  inom  4  socknar,  för 
skolor,  lärare  och  lärjungar  inom  24 
socknar    samt   6  i  Örebro,  7  i  Nora,  3 
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i  Askersiiiul  och  3  i  Linde;  för  fallipvård 
finnas  sådana  inom  16  socknar,  7  i  Örebro, 
3  i  Nora  och  2  i  Askersund.  Den  år 

1813,  ffcnom  gåfva  af  dåvarande  kron- 
prinsen, sedermera  kon.  Carl  XIY  Johan 

grundade  fond,  som  förvaltas  af  länets 

allnfänna  fattigvardsstyrelsc,  uppgick  vid 
I8G5  ars  slut  till  60,225  rdr  45  öre. 

Länets  krigsniansluiskassa,  bildad  d.  26 

Jan.  1814,  till  minne  af  kronprinsens 
födelsedag,  är  numera  sammanslagen  med 

Wadstena  krigsraanshuskassa.  Lifregimen- 
tets  hussarcorps  har  en  pensionskassa  för 

musikcorpsen.  De  fattigas  antal  uppgick 
år  1865  till  5,600,  fattigvårdsulgifterna 

stego  till    161,400  rdr  rmt. 
Undervisningen.  Ltoni  folkskolor 

i  länets  alla  socknar,  finnes  Ilöijrc  Ele- 

mentarläroverk \  Ovchro.  Lcujre  Eletnentar- 
läroverh  i  Askersund  samt  Padagogier  i 

Nora  och  Lindesberg,  en  Teknisk  Ele- 
tnentarskola,  der  6  lärare  är  1865  under- 

visade 32  lärjungar.  Teknisk  Söndags- 
skola och  Aftonskola,  grundade  i  Jan. 

lb>65,  båda  i  Örebro,  slöjdskola  för  flickor 

i  Nora,  slöjdskola  i  Kräcklinge;  lägre 
landtbruksskola  vid  Lund  i  Hofsta  socken; 

en  genom  aktieteckning  inom  länet  bil- 

dad trädplanterings-  och  trädgårdsföre- 
ning, som  lemnar  undervisning  i  trädplan- 

tering och  trädgårdsodling.  Af  socken- 
bibliotheker  finnas  38. 

Bland  allmänna  inrättningar 
märkas  vidare:  Örebro  Enskilda  bank, 
som  f.  o.  m.  den  1  Dec.  1867  kommer 

att  förenas  med  länets  Filialbank,  hai  en 

gemensam  teckningssumma  af  2,250,000 

rdr;  bankens  rörelsekapital  uppgick  1865 
till  50,700,000  rdr  (på  10  år  ökadt 

med  5  millioner).  Afdelningskoutor  fin- 
nas i  Nya  Kopparberget  och  Lindesberg. 

Örebro  läns  ränte-  och  kapitalförsäkrings- 
anstalt,  hvars  fond  1865  uppgick  till 
89,270  rdr  (på  10  år  ökad  med  cirka 

40,000  rdr) ;  Örebro  läns  Hypotheksföre- 
ning  utgjordes  1865  af  2,710  delegare; 
(leri  pantsatta  egendomens  värde  steg 
till  21,891,057  rdr,  och  summan,  för 

hvilken  belåningsrätt  i  föreningen  vun- 

nits, till  ungefär  hälften.  Länets  Brand- 
stodsbolags ansvarighetssumma  uppgick 

till  56,106,990  rdr  (pä  10  är  nära  för- 
dubblad). Sparbanker  finnas,  utom  i 

städerna,  äfven  i  Wiby,  Kumla,  Lännäs, 

Sköllerstad,  Carlskoga,  St.  Mellösa,  Fel- 

lingsbro,  Nya  Kopparbergs,  Ramsbergs 

och  Kräklinge  församlingar,  med  inne- 
ståendc  behållning  af  1,358,612  rdr  rmt, 
tillhörande  8,405  delegare.  De  flesta 

sockenmagasiner  ha  upphört,  sedan  de, 

genom  spannmAlens  försäljning,  blifvit 

förvaiidlade  till  räntebärande  penning- 
fonder för  kommunernas  beliof.  Förlik- 

ningsdomstolar finnas  inom  Kumla,  Halls- 
berg, Stora  Mellösa,  Gällersta,  Sköllersta 

och  Lindes  socknar.  Länsfängelse,  med 

95  celler,   uppfördt   1859  i  Örebro. 
Länets  civila  styrelse  i  15:de  seklet 

tillhörde  fogden  eller  höfvidsmannen  pä 
Örebro  slott.  Pä  1600-talet  till  1779 
har  \Värmlanrl  tidtals  varit  förenadt  med 

Nerike,  och  frän  1648  mestadels  med 

Nora  och  Lindes  bergslager,  hvilka  förut 

vanligen  hört  till  Westerås  län,  men 

sed  nast  haft  egen  höfding  i  Nora.  Lä- 
net har  varit  indeladt  i  1 1  härader, 

hvilka  burit  namn  efter  tingsstället  ocli 

aldrig  kallats  hundaren,  såsom  i  Mälar- 
provinserna  varit  fallet;  men  som  de  i 
allmänhet  varit  af  ringa  omfång,  voro 

flera  af  dem  oftast  sammanslagna  till  en 

domsaga,  sä  att  häradshöfdingar  nämnas 
i  vestra,  östra  och  södra  tredingen.  Länet 
var  till  d.  1  Jan.  1856  i  administrativt  hän- 

seende indelt  i  4  fögderier:  Öster-  och 

Vester-Nerikes,  Lekebergs  och  Carlskoga, 
Nora,  samt  Lindes,  och  171änsmansdistrik- 

ter;  frän  nämnda  tid  äro  fögderierna  för- 
ändrade i  likhet  med  domsagorna  (se  omst. 

tab.);  i  juridiskt  i  4  domsagor,  10  härader 

och  6  bergslager,  lydande  under  Svea  Hof- 
rätt.  I  ecklesiastikt  hänseende  är  länet  för- 
deladt  mellan  4  stift,  neral.  de  5  häraderna 

af  Westmanland  till  Westerås  stift,  de  2 

socknarne  af  Wärmland  till  Carlstads  stift, 
samt  en  mindre  del  af  länet,  förenad  med 

Regna  s:n  i  Östergötland,  till  Linköpings 

stift.  I  afseende  på  bergsväsendet  är  det, 
sedan  den  6  Okt.  1854,  fördeladt  uti  2 

distrikter,  neml.  5:te  bergmästaredistrik- 
tet, som  består  af  Nya  Kopparbergs, 

Hjulsjö,  Grythytte  och  Hellefors,  samt 
Lindes  och  Ramsbergs  bergslags  socknar, 
tillika  med  Fellingsbro  och  Glanshammars 

härader,  samt  6:te  bergmästaredistriktet, 

som  omfattar  hela  den  öfriga  delen  af 
länet,  med  dervarande  Nora  bergslags 

socken  samt  Lerbäcks,  Lekebergs  och 

Carlskoga  bergslager,  hvartill  ytterligare 
blifvit  lagdt  hela  Skaraborgs  län. 
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större  gärdar  och  bruk  äro:  Algrena,  AlqvUtern, 

Aspa,  Axbergshammar,  Björkborn,  Bolby,  BoOj  Bred- 
sjö, Brefven,  Bystahammar,  Degerjors,  Dohriafors, 

Dyringe,  Dylta,  Ekeberg,  Emma,  El-valla,  Esplun- 
da,  Falkenå,  Fröfi,  Frösvidal,  Fina  eller  Stadra, 
Frötuna,  Gammelbo,  Gammelhyttan,  Garphyttav, 
Grytfors,  Giihlsmedshyftan,  Gu/arsvik,  Hagelberg, 
Hammar,  Hjelmarsberg,  fljelmarsinis,  Haddebo, 
Hasselfars,  Högbo.  Helle  fors,  Igelbäck,  Irvingholm, 
Isåsa,  Johannesberg,  Karlslund,  Kiifalla,  Kå/ö, 
Klockhammar,  Kägleholm,  Kåsäter,  Körtingsberg, 

Laxå,  Lanua/ors,  Lekeberga,  Latorp,  Myrö,  Ny- 
niis,  Oppboga,  Olshammar,  Pershyttan,  Ramshyttan, 

Ramsberg,  Rosta,  Rockhammar,  Rockesholm,  Rin- 

gaby,  Riseberga,  Segersju,  Sickelsjö,  Sik/ors,  Sko- 
gaholm, Skyllberg,  Skje/vesund,  S/ensla,Stjernfors, 

Stjernsund,  Strossa,  Sttndbohammar,  Säbylund, 
Säf venfors,  SörJ>y,  Tjel/vesta,  Trystorp,  Tynninge, 
Ulriksberg,  Wallby,  Walåsen,  Wedevåg,  Wisboda, 

Wissbro,  Wrethammar.  Wrana,  Wärsta,  Ymnings- 
hyttan,  Yxe,  Aboda,  Abyhamviar,  Åkerby,  Amme- 

berg och  Osterhammar. 
Historiskt  märkvärdiga  ställea  äro:  Engel- 

brechtsholmen,  Gökskohn,  Lannahögar,  Ramunda- 

boda,  Skyrstad,  Svendersborg,  Tarsta  och  Öra- 
brohus. 

Örebro  läns  indelning  i  administrativt  och  jndicielt  hänseende 

Kvrkosocknar. Härader,  Tiugs- Bergslag. och 
Tingsställenas Domsagor. 

SnaAunda,  omkring  ̂   af  Bodarne, 
Askersunds  lands/örs..  Hammar. 

Omkring  y','„  af  Kihl,  omkring  ̂ ^ 
af  Wintrosa,  omkr.  %'-  af  Tyss- 
liuge,  omkr.  3-  af  Knista,  omkr. 
f  af  Hidinge,  omkr.  |  af  Qvist- 
bro,  omkr.  ̂ \  af  Nysund. 

Kumla,  Hallsberg,   Lerbäck. 

:1 

{ 
Kråklinge,  omkr.  ̂   af  Hardemo.       < 

Omkr.  I  af  Knista,   omkr.  2  af  Hl-  '  j 
dinge.  Edsberg,  omkr.    {  af  Qvist- 
bro,  omkr.  ̂ f  af  Nysund,  Tänger- 
åsa,  Skagershult. 

Hackvad,  omkring  ̂ ^-  af  Hardemo, 
Wiby,  omkr.   I,  af  Bodarne. 

Götlunda,  Lillkyrka,  Ödeby,  Glans- 
hammar, Riogkarleby. 

Axberg,  Hofsta,  omkr.  ̂ \\-,  af  Kihl, 
Gräfve,  F2ker,  Längbro,  Annesta, 

Almby,  omkring  |*  af  Wintrosa, 
omkring  ■??  af  Tyssliuge,  Mosjö, 
Täby. 

Stora  Mellösa,  Asker,  Lennäs  (Län- 

näs),  omkr.  ̂ és  *f  Vestra  Wing- 
åker. 

NorrbySs,  Ekeby,  Gellerstad,  Sköl- 
lerstad,  Svennevad,  omkr.  ̂ }  af 

Boo,  omkr.  ̂ |  af  Regna. 

Ljusnar sber g  eller  Nya  Kopparber- 

get. Omkr.  ri'i  af  Rauisberg,  omkr.  }i 
af  Lindesbergs  bergslagsförsaraling, 
omkr.   ̂ r^y  af  Fellingsbro. 

Omkr.  -'s  af  Vestra  Schedvi,  omkr. 

ilff  af  Fellingibro,  Näsby,  Er- valla. 

Hellefors,  GrythyUan. 

Hjulsjö,  Jemboäs,  omkr.  ,';  af  Lin- 
desbergs bergslagsförsamling,  om- 

kring .,'t  af  Tysslinge,  omkr.  ̂ ^^i 
af  Kihi. 

CarUkoga,  Bjarkärn. 

Sundbo  härad  och 
tingslag. 

Lekebergs  bergslag. 

Kumla  härad  och 
tingslag. 

Hardemo  härad  och 
tingslag. 

Edsbergs  härad 
och   tingslag. 

Grimstens  härad 
och  tingslag. 

^Glanshammars  härad 

\        och  tingslag. 

I    Örebro  härad  och tingslag. 

Askers  härad  och 
tingslag. 

I  Sköllerstads  härad 
I  tingslag. 

<Nya  Kopparbergs  h:d 
)        och  tingslag. 

I      Ramsbergs  och 
i    Lindes  bergslag. 

!    Fellingsbro  härad och  tingslag. 

I  staden   Asker- 
sund. 

I  Edsbergs  sm, 

Edsbergs  Sauna. 

I  Wiby  socken, Wretstorp. 

I  Wiby  socken, Wretstorp. 

I  Edsbergs  s:n. 

Edsbergs  Sanna. 

I  Wiby  socken, Wretstorp. 

I  Glanshammars 

s:n,  d:o  gäst. gård. 

I  Örebro  rådhus 

I  Lännäs  socken, 

Lännäs  gäst.gärd.^ 

I  Sköllersta  s:n, 
Sköllersta  Sörby 

gästgifvaregard.  ] 

Vid  Ljusnars- 
bergs  kyrka. 

I  staden  Linde. 

Fellingsbro  gäst-; 

gifvåregärd. 

JGrythytte  och  Helle-I    Crythyttehed. 
)        fors  bergslag.  ■'     •' 

j    Nora  och  Hjulsjö  I     j  ̂^^^  ̂ ^^^ 
i            bergslag. 

-,    ,  ,         .        ,  I  Carlskoga  s:n, Carlskoga  bergslag.  ifällmn 

Vester-Nerikes domsaga. 

Öster-Nerikes domsaga. 

Lindes  dumsaga. 

Nora  domsaga. 
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Örebro  Uppstad  i  Nerike,  belägen 

liiulcr  5'J"  16'  30"  nordl.  bredd,  20,.;  mil 

Iran  Stockholm,  ̂ ■%  mil  frän  Westeriis, 
3'/'.  mil  frän  närmaste  stad,  Nora,  vid 

den  ansenliga  Svartan,  74  '"il  frän  den- 
nas utlopp  i  Hjelmaren,  samt  utefter  en 

sandas,  som  af  nämnda  ä  genombrytas; 
är  en  bland  Sveriges  äldsta  städer,  med 

ett  något  upphöjdt,  ganska  sundt  läge, 
som  förlänar  en  vidsträckt  utsigt  öfver 

den  vackra  nejden,  med  dess  mänga  pri- 
vata landtställen,  ra.  m.  Stadens  älder 

eller  första  upphof  kan  ej  med  visshet 

uppgifvas;  men  af  säkra  forntida  hand- 
lingar känner  man  att  den  existerade 

pä  1100-talet,  och  att  Westeräs  stads  in- 
vånare år  1107  läto  i  Örebro  gjuta  en 

klocka,  som  reninade  vid  själaringningen 
efter  Gustaf  II  Adolf,  h vadan  man  har 

skäl  antaga,  att  staden  redan  dä  egde  nå- 
gon betydenhet;  mindre  säkra  uppgifter, 

eller  sägner,  gå  dock  minst  ett  sekel 

längre  tillbaka.  En  del  författare  an- 
taga, att  staden  först  blifvit  anlagd  något 

längre  från  Hjelmaren,  och  hetat  Svea- 
vallar, och  att  dess  invånare  af  vigtiga 

naturskäl  funnit  sig  föranlåtna  att  flytta 

sin  boningsplats  till  det  nuvarande  Örebro. 

Detta  namn  var  dock  ingalunda  det  ur- 
sprungliga för  staden,  utan  stället  hette 

fordora  Eyrarsund,  och  lärer  redan  dä 

varit  af  vigt,  eraedan  allmänna  stråk- 
vägen mellan  rikets  östra  och  vestra 

orter  framgick  öfver  detta  sund,  hvilket 

förenade  Hjelmaren  med  en  mindre  sjö 

eller  s.  k.  myr,  och  hvaröfver  man  se- 
dermera slog  en  brO;  hvarpå  ställets 

namn  förändrades  till  Eyrarsundsbro; 
denna  benämning,  såsora  alltför  lång, 

sammandrogs  dock  snart  till  Eyrabro, 
Örabro,  och  slutligen  till  Örebro;  ty 

»eyr»  är  egentligen  samma  ord  som  det 
ännu  mångenstädes  brukliga  »ör»,  d.  v.  s. 
sand  eller  grus;  och  har  staden  sålunda 

helt  sannolikt  fått  namn  efter  sitt  läge 

vid  ett  sund  med  sandiga  stränder,  öfver 

hvilket  en  bro  blifvit  slagen.  Mindre 

rimliga  derivationer  saknas  ej,  men  för- 
bigås här.  Örebro  har  alltid  varit  en 

stad  af  större  eller  mindre  betydenhet, 

också  är  ställets  läge  naturligen  egnadt 

såväl  till  en  fast  ort  af  stor  vigt  under 

tider  af  inre  krig,  som  till  en  lämplig 

afsättningsort,  dels  för  de  närmaste  sä- 

desrika  trakternas  alster,  dels  för  bergs- 

'   lagernas  produktioner.  —  Stadens  historia 
\   sammaMfaller    till  stor  del   med   slottets; 

'    detta   har   i  rikets  äldre   häfder  spelat  en 
!    l)etydatide   röle;    bygdt,   eller  sannolikare 

l)lott   iståiidsatt  af  Birger    Jarl,     har  det 

I    sedermera  egt  en   viss  ryktbarhet,  särde- 
I    les  under  Unionstiden,  från  Kngelbrechts, 

I    Sturarnes  och  (iuslaf  Wasas  strider  mot 
I    danskt    öfvervälde,    eller  mot  de   högad- 
!    liga    ätternas    alltför    stora    makt.     Det 

I    intogs  sednasl  af  Gustaf  W?sa,    som   då 
j    lärer  hafva  låtit  nedrifva  det,  men  innan 

I    kort    gifvit     befallning  om   dess  återstäl- 
lande på  samma    plats;    dock   synes  det 

först    under    Carl  IX:3    tid    hafva  blifvit 

fullbordadt.     Det    har    tillhört   befriaren 

Engelbrechts  förläning  samt  sednare  hertig 

Carl   Philips  hertigdörae.     Dels  i  staden, 

dels   på  slottet  hafva    minst  20  herreda- 
gar,  möten  och   riksdagar    blifvit  hållna, 

hvariblaiid,  såsom   vigtigare,  må  nämnas: 

1529  och    1537    årens    prestmöten    (det 

sednare    vanligen    kalladt    Örebro    conci- 
lium),  som   voro  bland  de  mest  afgörande 

för  reformationens  seger;    1540  års  riks- 

dag, då  konungadöraet  erkändes  för  ärft- 
ligt inora   kon.  Gustaf  I:s  ätt;  är   1617, 

då  en  riksdagsordning,    jerate    religions- 

stadga och    handelsordning,   här  blef  ut- 
färdad;   efter    hvilken  tid   ingen   riksdag 

vidare    hölls    förrän     1810,    då    den    nu 

regerande  dynastien   blef  till  thronföljden 
kallad.  Uti  ett  vid  Hökaretorget  beläget 

hus,  ännu   benämndt    Kungsstugan,  lärer 
1540  års  riksdag  varit  hållen,   och  såväl 
kon.    Gustaf   I,    som    Carl  IX    skola  der 
hafva    bott.     Såsom     riddarehus    lärer    i 

sednare    tid     varit    begagnadt    ett   f.    d. 

kronomagasin,    som    nu    utgör  Lifregira. 
hussarers  rekrytkasern. 

För  olyckor  genom  fiendehand,  samt 

genom  pest  och  vådeld  har  staden  öfver- 
hufvud  taget  varit  vida  mer  skonad  än 
man  skulle  förmoda.  Eldsvådorna  hafva, 

så  vidt  man  känner,  varit  få,  och  blott 

en  eller  två  (åren  1380  och  1843)  af 

någon  betydenhet,  med  undantag  af  den 
seduaste,  år  1854,  sora  lade  nära  en 

tredjedel  af  staden  i  aska.  Eedan  före 

denna  brand  kunde  den  visserligen,  jem- 
förd  med  flera  andra  landsortsstäder,  i 

det  hela  taget,  kallas  välbyggd,  dock 

voro  endast  några  få  publika  och  andra 
hus  af  sten;  men  efter  1854  års  vådeld 

är  Örebro,    och  isynnerhet  den  återupp- 
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byggda  delen  deraf,  verkligen  en  af  Sveriges 
mest  välbyggda  städer,  hvartill  orsaken 
till  en  god  del  får  sökas  i  Ständernas 
frikostighet  vid  beviljandet  af  understöd 
åt  de   brandskadade. 

Staden  bildar  en  långsträckt  oval, 
upptagande  eu  areal  af  omkring  118  tid, 

deraf  93  tid  tomter;  nära  25  tid  upp- 
taga torg,  öppna  platser,  gator,  m.  m. 

Den  delas  i  tvenne  nästan  lika  stora 

delar  genom  Svartån  (förr  kallad  Trosa- 
ån),  som  inom  staden  gör  ett  fall,  och 
derefter  bildar  tvenne  fullt  kringflutna 
holmar,  af  hvilka  den  mindre  nästan 

helt  och  hållet  upptages  af  slottet.  Längre 
i  norr  går  genom  staden  ett  mindre 

vattendrag.  Hospitalsbäcken  kalladt,  hvil- 
ket  utfaller  i  åu;  dessutom  går  förbi 
norra  tullen  den  s.  k.  Lillan.  Stadens 

särskilda  delar  äro  följande:  Norra  och 
Södra  staden,  på  hvar  sin  sida  om  ån; 
Norra  och  Södra  Smedjebacken  (utefter 

åns  begge  stränder),  till  hvilken  benäm- 
ning den  fordna  anledningen  numera  ej 

existerar;  Slottsholmen  och  en  derinvid 

liggande  större  ö,  hvilken  numera  utgör 
en  vacker  park,  samt  slutligen  den  vid 

Södra  Smedjebacken  belägna  Kungsträd- 
gården. Hufvudgatau,  den  s.  k.  Drott- 

ninggatan, hvilken  sträcker  sig  nästan 
genom  stadens  hela  längd,  är  den  enda 
af  någon  betydenhet;  vid  denna  äro  ock 

de  trenne  torgen  belägna,  neml.  Hökare- 
eller  Silltorget  i  norr.  Yxhammartorget 
i  söder,  samt  i  medlersta  delen  af  staden 

Stortorget.  Gators  namn  äro:  Kungs- 
gatan, Köpmangatan, Trädgårdsgatan,  Ny- 
gatan, Norra  Jernvägsgatan,Engelbrechts- 

gatau,  Fabriksgatan  och  Vestra  gatan  m.fl. 
För  öfrigt  har  staden  efter  branden,  så 

vidt  möjligt  var,  undergått  en  förskö- 
nande orareglering.  Åtskilliga  broar  (efter 

uppgift  9),  bilda  kommunikation  mellan 
de  genom  ån  skiljda  stadsdelarne,  äfven- 
som  mellan  dessa  och  de  i  densamma 

belägna  holmarne.  Husens  och  tomter- 
nas antal  är  omkring  360  (273  efter 

mantalslängd.),  uppskattade  till  5, .545, 770 
rdr,  och  alla  utanför  staden  befintliga 

jordegor  till  707,442  rdr  rmt.  Bevill- 
ningen  för  egendom  utgjorde  år  1865: 
3,975  rdr  och  för  inkomst  13,750  rdr. 
Folkmängden,  som  år  1749  var  2,147, 
1780:  3,593  och  1840:  4,227,  uppgick 
år  1865  till  9,056  personer. 

Sedan  det  år  1624  af  Gasten  Otter 

här  anlagda  gevärsfaktoriet,  hvilket  ännu 
1780  drefs  i  någorlunda  betydlig  skala, 
i  slutet  af  förra  seklet  alldeles  upphört, 

förekommer  i  Örebro  ingen  egentlig  fa- 
briksrörelse af  l)etydenhet;  bland  de  verk, 

som  nu  finnas,  må  nämnas:  en  tapet-,  en 
stor  vagnsfabrik,  en  d:o  tändsticks-,  en 
vaxduks-,  en  stoftfabrik,  ett  väfveri  för 
tröjor,  ett  d:o  för  strumpor,  samt  några 
andra  fabriker,  förutom  garfverier  och 

bryggerier.  Handtverkares  och  fabrikan- 
ters antal  uppgår  till  115.  Särskildt  må 

uppmärksammas  den  gamla  Lindh'ska 
firmans  betydliga  boktryckeri,  förlags- 
handel  och  stilgjuteri,  med  dithörande 

pappersbruk  vid  Lindbacka  utanför  sta- 
den; dock  lärer  rörelsen  numera  ej  drif- 

vas  i  så  stor  skala  som  förr.  —  Såsom 
i  de  flesta  landsortsstäder  i  riket,  ingå 

äfven  här  jo''dbruk  och  boskapsskötsel 
till  en  god  del  uti  invånarnes  närings- 

fång, ehuru  sannolikt  med  ett  visst  för- 
lamande inflytande  på  yrkena,  helst  de 

till  jordens  skötsel  erforderliga  arbets- 
krafter ej  äro  ringa,  då  till  staden,  dels 

med  egande,  dels  med  brukande  rätt, 
höra  ej  mindre  än  1,320  tid  åker,  862 

tid  äng  och  1,663  tid  skog  och  betes- 
mark, eller  tillsammans  3,845  tid  (eller 

enligt  uppgift  i  Statistisk  Tidskrift  4,116 
tid,  deraf  106  impediraenter),  skattlagda 

till  29V4  mtl  och  för  det  mesta  förde- 
lade på  och  fastade  vid  stadstoraterna. 

Åkerbrukets  afkastning  anses  blott  vid 

pass  till  hälften  fylla  egna  behofvet, 
hvilket  ock  lärer  vara  förhållandet  med 

ladugårdsafkastningen.  Skogen  är  till  det 
mesta  så  uthuggen,  eller  består  af  så 
oländig  mark,  att  den  numera  blott  till 
bete  kan  användas.  Fraktfart  till  Stock- 

holm, på  jakter,  hörer  äfven  till  närings- 
längen. —  Handeluy  som  till  följe  af 

flera  concentrerande,  till  stadens  förmån 

förlänade  privilegier,  fordom  varit  be- 
tydlig, har  genom  förändrade  förhållanden 

småningom  minskats,  och  har  i  sednare 
tider  hufvudsakligen  bestått  i  afsättning 

till  landsbygden  af  köpmannavaror,  så- 
som lin,  hampa,  tobak,  kryddor,  fisk- 

och  kramvaror,  m.  m.,  samt  i  utskepp- 
ning af  densammas  produkter,  för  så 

vidt  de  gått  utom  länet;  men  numera 
bestrides  äfven  denna  del  af  rörelsen  till 

en  god  del  af  orternas  egna  koramissio- 
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närer  och  faktorer.  Emellertid  räknas 

n\\  i  staden  nära  100  handlande.  Va- 
rornas ut-  och  införsel  bestrides  af  9 

segelfartyg  om  213  nyläster,  förutom  flera 

ångfartyg.  Största  delen  af  dessa  far- 
koster tillhör  ett  i  staden  bildadt  rederi- 
bolag, som  eger  lastageplats,  varf  och 

våg  vid  Scliebiick  (f.  d.  Skipbäck),  be- 
läget halfvägs  mellan  staden  och  Hjel- 
maren ;  på  denna  våg  uppläggas  ärligen 

omkring  20,000  sL/l  tack-  och  smidesjern, 
som  till  Stockholm  sjöledes  afgår.  Under 
åren  1861 — 65  utfördes  från  hamnen 

11,507  kubikfot  råg,  10,514  d-.o  korn, 
421,627  d.o  hafra  och  20,177  d:o  hvete, 
samt  infördes  238,160  d:o  råg,  23,417 

d:o  korn,  37,516  d-.o  ärter  och  4,819 
d:o  hvete.  Hela  handeln  är  hufvudsak- 
ligen  beroende  af  Hjelmare  kanal  och 
slussverk,  hvilka.  ehuru  utom  länet  be- 

lägna, alltsedan  år  1768  äro  till  staden 
öfverlåtna. 

Bland  byggnader  märkas:  Kyrkan, 
belägen  vid  Stortorget,  är,  alt  döma  af 
stilen,  troligen  byggd  i  slutet  af  14:de 

eller  början  af  15:de  seklet,  otvifvelak- 
tigt  för  att  ersätta  en  vida  äldre,  om 

hvilken  en  sägen  bland  stadsboerna  för- 
mäler, att  den  byggdes  för  omkring  700 

är  sedan  af  köpmän  frän  Lybeck.  Från 
början  till  formen  rektangulär,  har  den 

sedermera  på  norra  sidan  fått  en  ut- 
byggnad för  att  lemna  utrymme  för  ett 

par  med  stadsförsaraiiugen  förenade  sock- 
nars kyrkobesökande.  Längden  är  156 

fot,  hela  bredden  76.  Det  nuvarande 

tornet,  uppfördt  på  1770-talet  i  stället 
för  ett  äldre  om  592  fot,  hvilket  för 

inträffad  hotande  lutning  åter  måste  ned- 
tagas, har  blott  64  fots  höjd.  Här  fin- 

nes en  temligen  gammal  altartafla  i  4 

afdeluingar,  ganska  många  minnesvår- 
dar, ehuru  ingen  öfver  Engelbrecht,  den 

störste  man,  hvars  ben  här  hvila.  Kyr- 
kan har  nyligen  blifvit  restaurerad  och 

med  skicklighet  återbragt  i  det  herrliga 

skick,  den  ursprungligen  lärer  haft.  Kyrko- 
gårdsmuren är  borttagen;  här  begrafves 

ej  mera;  2:ne  nya  begrafningsplatser 

finnas  utom  staden.  —  Slottet,  på  förr- 
nämnda  holme,  är,  sådant  det,  efter  flera 
undergångna  förändringar  nu  befinnes, 

fyra  våningar  högt,  bygdt  i  fyrkant,  om- 
kring en  inre  borggård,  och  i  h varje 

hörn    försedt    med   ett  rundt  torn.     Det 

utgör  bostad   för  landshöfd ingen,  och  in- 
nehåller embetsrum     för    hela   länsstaten, 

samt     förrådsrum,    magasiner,    fängelser, 
m.   m.,   förutom    flera    obegagnade    rum. 
(De  historiska  notiserna  derom  äro  redan 

ofvanföre    lemnade).    —    Rådhuset    eller 
Stacbhiiset.      Denna  i  stället  för  det   vid 

sednaste  stora   eldsvåda    nedbrunna     råd- 
huset uppförda    ståtliga   byggnad,  såsom 

det  förra,   belägen   vid  Stortorget,  är  hål- 
len i  en  för  en  landsortsstad  verkligen  stor- 

artad götisk  stil,  påminnande  om  de  präk- 
tiga flandriska  rådhusen  i  Briissel  och  Lou- 

vain,  en  afspegling  af  stadens  och   länets 
gemensamma  sträfvanden.   Byggnaden  har 
en  längd  af  210  fot  mot  stora  torget,  73 
fot  mot  Drottninggatan   och  73  fot  mot 

Köpraangatan,  med  3  våningars  höjd,  obe- 
räknad bottenvåning  till  husets  östra  hälft. 

Foten,   af  huggen  gråsten,  är  vid   Drott- 
ninggatan  2   fot,    vid    Köpmangatan    12 

fot  hög  öfver  marken   och   omsluter  hela 

bottenvåningen.      I  öfrigt    är  huset  upp- 
fördt af  tegel.      Portalerna,   2  större   och 

1    mindre,    af  finhuggen   kalksten,   vittna 
förmånligt  om   arbetsskicklighet  vid   herr 

Adlers'    stenhuggeri    vid    Yxhult  i  detta 
län.     Galleri  och   torn    (4  större,   8  me- 

delstora,  26   mindre)    jemte    flera    andra 

prydnader  af  gjutet    jern    förskrifva    sig 
från    herr    Hallströms    gjuteri    i    Köping. 
Taket  är  af  Hällans  skiffer,  fotrännor  och 

vinkelbleck  af  koppar,    alla  listverks  be- 
täckning af  zink.     I  4  nischer  på  fram- 

sidan   äro    under    baldakiner  af  gjutjern 
platser  för    statyer,    deribland    bilder  af 
Sanningen    och    Rättvisan     öfver    vestra 

hufvudportalen,  samt  af  Slöjden  och  Ve- 
tenskapen   öfver    den    östra.     Den    i  en 

enkel   men  prydlig  stil    hållna  och   rym- 
ligt   tilltagna    CaroUnska    Idroverksbygg- 

naden,  uppförd   ä  en  vacker  plats  mellan 

Norra' Staden   och    Norra    Smedjebacken. 
Det  stora    Hotellet,    Theaterhuset,    bygdt 

1852.      Lazarett  och   Sjukhus,   en  inrätt- 
ning,  som  troligen  räknar  sin  uppkomst 

efter  det   fordna   Karmeliterklostrets  upp- 
hörande  i   början   af  I6:de  seklet;    Je7m- 

vägsstationshuset,   af  sten,  Hypotheksföre- 
ningens  hus,  allt  ståtliga  byggnader.    För 
öfrigt    finner    man    äfven   bland  de  efter 

branden    nybyggda    privata    husen,  isyn- 
nerhet   vid    Drottninggatan    flera    särde- 

les   vackra,    af    ända    till    3  ä  4  vånin- 

gars höjd,   hvilka  skulle  kunna  göra  he- 



708 ilrehro. örehro. 

der  åt  bvilken  stad  sora  helst,  äfven 

utom  Sveriije.  —  ̂ fotiiimenter.  Framför 
Caroliuska  laroverkshuset  är  uppförd  eii 
minnesvärd  öfver  de  vid  reformationen 

så  verksamma  bröderna  Olaus  och  Lau- 
rentius Petri,  hvilka  i  denna  trakt  föd- 

des och  vid  dervaraude  klosterskola  bör- 
jade sin  studiebana.  Enyelbvechtsstoden, 

en  af  stadens  vackraste  prydnader,  gju- 
ten i  brons,  efter  modell  af  numera 

artidne  professor  Qvarnström,  och  åstad- 
kommen sjenom  frivilliga  bidrag  frän 

hela  landet,  insamlade  synnerligast  på 
uppmaning  af  den  såsom  Engelbrechts 
skald  bekante  kyrkoherden  Gumfelius. 
Deu  restes  i  Okt.  1865,  utanför  stads- 

huset. Stadens  och  länets  förnämsta 

minnen  äro  alltså,  märkligt  nog,  frihet 

och  religion.  —  Såsom  fornminne 
märkes  den  ofvannämnda  Kungsstugan; 
salen,  hvari  riksdagen  hölls,  visar  ännu 
spår  efter  thronen  och  Ständernas  bänkar, 

och  pä  väggarne  ser  man  några  väl  bi- 
behållna symboliska  målningar. 

Allmänna  undervisningen.  Främst, 
och  i  vissa  fall  högst  i  hela  riket,  står 
det  förenäranda  Carolinska  elementarläro- 

verket (numera  uppkalladt  efter  konung 
Carl  XIII,  som  dertill  skänkte  en  större 
lokal),  med  några  och  trettio  lärare  och 
närmare  600  lärjungar.  Skolan,  förr 
belägen  vid  Stortorget,  utgör  en  förbättrad 
fortsättning  af  den  flera  sekler  gamla, 
sora,  åtminstone  tidtals,  alltefter  dess 

föreståndares  rykte,  åtnjutit  större  anse- 
ende samt  varit  talrikt  besökt,  och  hvars 

rektorers  namn  äro  kända  från  konung 

Gustaf  I:s  tid.  —  I  folkskolan  (inrättad 
år  1824)  bestrides  undervisningen  uti  6 
fasta  skolor  om  4  klasser  och  i  4  små- 

skolor af  5  lärare  och  4  lärarinnor,  för 
900  lärjungar.  Skolan  eger  9,230  rdr 
i  räntebärande  fonder.  I  särskild  flick- 

skola (inrättad  år  1831)  undervisas  106 
barn  af  2  oexaminerade  lärarinnor;  den 
eger  en  kapitalfond  af  13,539  rdr  rmt; 

härvid  begagnas  den  gamla  folkskole- 
lokalen, sedan  staden  påkostat  ett  nytt 

skolhus,  som  i  allt  är  prydligt  och 
beqvämt,  och  kan  tjena  till  mönster 
för  skollokaler.  I  en  småskola  har  en 
lärarinna  undervisat  närmare  50  barn. 

Söndagsskolan  har  varit  besökt  af  om- 
kring 210  fabriks-  och  handtverksarbetare. 

På  Örebro  egor  och  den  s.  k.  Ladugårds- 

skogen finnes  ock  ett  af  kommunen  be- 
kostadt  skolhus.  —  En  teknisk  skola 
öppnades  den  5  Okt.  1857,  nu  besökt 
af  omkring  40  lärjungar.  Tekniska  Söti- 
dags-  och  Aftonskolan,  grundad  i  Jan. 1865. 

Allmänna  inrättningar.  Örebro 
enskilda  bank,  stiftad  år  1834  (se  länets 
art.)  och  stadens  sparbank,  stiftad  1826, 
har  under  nära  ett  hälft  sekel  vunnit 

betydlig  utvidgning;  en  nyligen  konsti- 
tuerad folkbank,  med  125  solidariska 

delegare  och  en  grundfond  af  6, 151  rdr; 
eu  (ör  staden  egen  brandstodskommité 

för  lösegendom,  och  eu  annan,  under- 
ordnad det  allmänna  brandstodsbolaget 

för  städerna;  en  frivillig  brandcorps, 
från  år  1834,  jemte  de  äldre  i  och  för 

sig  ganska  goda  anstalterna  för  brand- 
väsendet; ett  societetsbolag,  ett  badbassins- 

bolag  från  år  1834,  ett  läsesällskap, 

o.  s.  v.  En  del  för  länet  gemensamma  in- 
rättningar, såsom  Hushållningeoällskapet, 

direktionen  öfver  Hjelmare  slussverk,  en 
allmän  fattigdirektion,  trädgårdsförening 
och  hingstförening ,  äfvensom  Nerikes 
landtbruks-sällskaps  förvaltniiigsutskott , 
hafva  ock  här  sina  fonder  och  sina 

tjenstemän,  eller  åtminstone  sina  sam- 
manträden; betydlig  telegrafstation  i  an- 

seende till  stadens  centrala  läge;  slut- 

ligen jjostkontor.  —  Såsom  konstan- 
stal  t  må  nämnas  den  år  1853  upp- 

byggda, på  aktier  ställda  theatern,  för 
h vilken  kommunen  numera  torde  fatta 

ett  lifligare  intresse,  sedan  en  hr  C.  H. 
Atterling  till  staden  skänkt  en  betydlig 
del  af  de  utfärdade  lottbrefven.  Till  en 

konstförenings  bildande  lära  förberedande 

åtgärder  vara  vidtagna.  —  Fromma 
stiftelser.  En  förträfflig  arbets-  och 
uj)pfostringsinrättning,  der  fattiga  barn 
undervisas  och  med  handarbeten  syssel- 

sättas; äfven  äldre  fattiga  och  gripna 
lättingar  hällas  här  på  ett  ändamålsenligt 
sätt  till  arbete.  Af  denna  inrättning  ha 
140  barn  blifvit  utackorderade  och  5 

njutit  underhäll  i  arbetshuset.  Den  un- 
derhålles  förnämligast  medelst  räntorna 
af  donerade  kapitaler,  hvilka  är  18G5 
stego  till  37,500  rdr  rmt.  Den  s.  k. 

November-stiftelsen  eller  November-kassan, 
grundad  till  minne  af  kon.  Gustaf  IV 
Adolfs  äntrade  till  regeringen  den  1 
Nov.    1796,  med   en   fond  af  13,150  rdr. 
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rdr  rrat,  bidrager  i  sin  mån  till  de  fat- 
tigas underhåll;  den  beredde  redan  år 

1854  vård  åt  40  barn  af  pauvres  hon- 
teux.  En  så  kallad  skyddsförening  har 

nyligen  blifvit  bildad.  —  Allmänna  fat- 
tigvården bestrides  för  öfrigt  dels  af 

doiiCrad  jord  och  räntan  af  kapitaler, 
dels  af  uttaxerade  medel.  Fattigkas- 

sans utgifter  stego  år  1865  till  6,294 
rdr  rmt. 

Sjukvården.  Det  förr  existerande, 

njed  dårhus  förenade  lunshospitalet,  grun- 
dadt  på  inkorasten  utaf  en  del  jordegen- 

dom efter  ett  under  kon.  Gustaf  I:s  tid 

här  indraget  kloster,  har  efterträdts  af 
det  nu  befiutlitja,  för  länet  och  staden 
gemensamma  lazarettet  och  kurhuset,  der 
o:a  240  sjuka  årligen  vårdas  med  en 
kostnad  af  10.600  rdr.  Med  orten  har 

staden  mestadels  gemensamma  6  prak- 
tiserande läkare,  nemligen  en  provincial-, 

en  stads-,  en  militärdistrikts-,  en  bataljons- 
läkare, en  stadskirurg  och  eu  intendent 

vid  Porla   brunn. 

Örebro  har  fonlom  egt  ända  till  4 
borgmä^itare;  antalet,  efterhand  minskadt, 
är  sedan  1693  blott  en.  Borgerskapets 
kärlek  för  rättvisa  och  billighet  i  handel 
har  från  äldre  tider  varit  så  känd,  att 

konung  Carl  IX  genom  allmän  förord- 
ning påbjöd,  att  mått,  mål  och  vigt  i 

riket  skulle  rättas  efter  Örebro  betsman, 

tunna  och  spann.  —  Statsbidragen  och 
andra  stadens  afgifter  uppgingo  1865 
till   54,800  rdr.     Årliga  inkomsterna  vid 
samma  tid       84,900  rdr. 

utgifterna       72,700     » 
Stadens  tinanciela  ställning 
vid  1865  års  slut:  skulder  347,832     » 
tillgångar   109,700     » 
Skulderna  öfverstego  alltså 
tillgångarne  med   238,132  rdr. 

I  ecklesiastikt  afseende  utgör 
Örebro,  med  de  dertill  lagda  Läugbro 
och  Annesta  samt  Almby  socknar,  ett 
regalt  pastorat  af  l:sta  klassen  inom 
Strengnäs  stift;  dess  kyrkoherdar  äro  till 
namnet  kända  sedan  år  1300,  dess  ka- 
pellaner  sedan  1520.  Slotts-  och  hospi- 

talspredikants-sysslorna äro  förenade.  — 
Staden  är  residens  för  landshöfdingen  i 
Örebro  län ;  här  är  ock  tingsställe  för 
häradet  af  samma  namn.  —  Marknader 
hållas  i  Januari,  April  och  September; 
den  förstnämnda,  den  s.  k.  Hinders-  (eller 

VII. 
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Henriks-)  messo-marknad,  är  en  af  de 
största  i  riket.  —  De  privHegiedokumenter, 
som  finnas  i  behåll,  gå  tillbaka  till  är 
1404,  men  de  vittna  dock  om  äldre, 
som  troligen  blifvit  förstörda  vid  1380 
års  brand.  Det  äldsta  bref,  hvarunder 
man  funnit  stadens  sigill,  är  af  1437; 
dess  vapen  är  en  svart  örn  med  utspända 
vingar  och  fötter  samt  röd  näbb  och 
röda  klor,  allt  i  gult  fält.  —  Örebro 
tillhör  3:e  klassens  städer;  dess  ordnings- 

nummer är  19.  —  Öreliro — Arl)oga  jern- 

väg,  5,2  mil,  öppnades  1857,  till  Halls- 
berg 1862.  —  På  stadens  egor  ligger, 

i  en  vacker  trakt,  Adolfsbergs  helsobrunn, 
j  bebyggda  lägenheterna  Hagalund,  Lugnet, 

Eriksberg,  Hjortshergstor]>,  Christinelund, 

Reträtten,  RäfkuUen,  Sommarro,  Fryk- 
sten,  Gustafsholm.  Manilla,  Mathildelund, 

Alsnäs,  Anneberg,  Haga,  Gärstalund,  Mo- 
backen,  Nirud,  Backa,  Gustafsvik,  Frids- 

borg, Nystrand,  Hildingsgård,  Hyddan, 

Kristinedal,  Carlsdal,  Rosängen,  Sophie- 
lund  med  ie%e\hYn\i,Lännströmstorp,Lund 

och  Rosendahl,  Avik,  Norensberg,  Carls- 
dals och  Jakobsdals  tegelbruk,  m.  fl. 

Örebro  kontrakt  af  Strengnäs  stift 
omfattar  Örebro  stad.  Anstå,  Längbro, 

Almby,  Mosjö  (Mosas),  Täby.  Wintcråsa 
och  Tysslinge  socknar  af  Örebro  härad, 

hela  Askers  härad  (utom  ̂   ̂  majital  af 
Vestra  Wingåker)  samt  hela  Skyllersta 
härad,  bildande  pastoraterna  Asker,  — 
Ekeby,  —  Lännäs,  —  Mosjö,  —  Sköl- 
lersta,  —  Stora  Mellösa,  —  Svennevad, 
—  Wintrosa  och  Örebro  stad.  —  Kon- 

traktet egde  vid  1866  års  början  en  be- 
folkning af  38,290  personer. 

Örebro  (Örabro  hseradh).  Härad  af 
Örebro  län  och  Nerikes  Östra  fögderi, 
beläget  omkring  staden  Örebro,  på  båda 
sidor  om  Svartåns  nedra  lopp,  samt  i 

norr  sträckande  sig  till  Jerla-  eller  Dyltaåu 
(Arbogaåns  öfra  lopp),  gränsar  i  norr 
till  Nora  bergslag  och  Fellingsbro  härad, 
i  öster  till  Glanshammars  härad  och 

Ejelmaren,  i  söder  till  Askers,  Skyllersta, 
Kumla  och  Hardemo,  i  vester  till  Eds- 

bergs och  Lekebergs  härader.  Med  Glans- 
hammars, Askers  och  Sköllersta  härader, 

utgör  Örebro  härad,  Öster-Nerikes  dom- 
saga, och  har  sitt  tingsställe  på  rådhuset 

i  Örebro  stad.  Det  omfattar  en  stad,  9 

hela  och   delar  af  3  socknar    (se  nedan- 

90 
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stående  tabell),  med  SSOVg  mtl,  på  en 
areal  af  4, 10$  qvadiatrail  =  95,070  tid, 
deraf  O, no  qvadratmil  vatten  (Forsell 
uppgaf  hela  arealen  till  124,598  tnnnl., 
deri  da  inberäknades  33,454  tid  af  de 
socknar,  som  med  denna  areal  böra  till 
Lekobergs  och  Nora  bergslags  härader). 
Lanilets  läge  är  mellan  120  och  180 

fots  höjd  öfver  hafvet  och  dess  hufvnd- 
sluttning  är  mot  öster  åt  Hjelmaren,  dit 
också  alla  vattendragen  Hyta.  Längst  i 
söder  flyter  Täbyån  till  Mosjöu;  mellan 
denna  ä  och  Svartån  höjer  sig  landet 
något  och  är  skogbeväxt,  längst  i  u.v. 
skjuta  Kilbergen  med  några,  grenar  och 

längst  i  n.o.  hör  en  del  af  Käglans  äng- 
och  skogklädda  sluttning  hit,  men  för 
ofritt  utgöres  hela  landet  af  en  jemn, 
bördig  slätt,  med  öfvervägande  jordmån 

af  lera  eller  svartmylla,  och  låga,  sum- 
piga trakter  omkring    alla  vattendragen. 

Den  odlade  jorden  uppgifves  till  28,790 
tid  och  naturliga  ängen  till  10,800  tid. 

Inbyggarnes  antal  vid  1865  års  slut  var 
12,795  på  landsl)ygden  och  något  öfver 
9,000  i  staden  Örebro.  Hufvudnäringen 
är  åkerbruk,  som  är  mer  än  tillräcklig 
för  egna  behofvet;  endast  i  de  nämnda 
skogstrakterna  i  nordost  och  nordvest 

idkas  derjemte  något  skogs-  och  bergs- 
bruk. Genom  häradet  går  delar  af  jerti- 

banorna  Örebro — Nora  och  Örebro — 
Hallsberg.  Märkliga  ställen  äro:  gårdarne 

Carhlund,  Dyringe,  Hjehnarsberg,  Irving- 
holm,  Klockhammar,  Kåfö,  Mark,  Rosta, 

Sörby,  Ulriksberg  och  Åkerby,  jeriil)ruken 
Axbergshammar,  Frösvidal,  Garphyttan, 

Öfra  och  Nedra  Lannafors  samt  Rams- 
hyttan,  Ymningshytte  masugn,  Dylta  svaf- 
velbruk,  Latorps  alunbruk,  Lindbacka 

pappersbruk.  Adolfsbergs  helsobrunn,  Or- mesta  och  Sanna  byar. 

Socknens    namn. Maata].: 
Taxeri  ngsvärde 

Bevillning. 

Folk- 

jordbruks-1    statens    lannan  än  I  jart.  I II  art.  |lll  a.l  mängd, 
fastighet.   |  fastighet.  |  jordbr.f.  I   |  \  | 

Mosjö  (MosSs   I  2.T''8i    860,200 
Täby   !  ISS/gl    632,.=)00 

Winterasa  »   :  343/4|  !.07ö,000 
TysgUuge^  (Tyslinge)   '  24 1/4 
Gräfve  (Gräfva)   i  18' /j 
Eker    14 

Längbro    
Almby   
Anstn  (Onnsta)   

Axberg  (Aiaberg)   '    44'^/^  I 
Bofsta  (Hosta)  med  Dylta  svafvelbrukl    29 '  /4i 

35«/4 

303/4 
12% 

3.500 
16,000 

304,1001 

816,700 

418,300 
326,900 

980,000 

746,800 
460,000 

200,.ö00,  194,.i00 

684,80o!      1,S00 

KU'       ]    43       11,174,7001    .50,000 

258 
15,400 

197 24,800 335 

800 
245 

3,400 

127 
98 

30,000 310 
21,500 235 

174,500 225 

58,100 
389 

7,400 

209 

17.100 361 

82 24 

100 

40 100 65 

340 

65J 

312 

Summa]  330%|9,376.400|569,900|  353,000)  2,9891  1,570    759   12,585 

309    590 

1,210 
790 

1,335 

1,010 

515 

510 

990 

1,055 
760 

1,840 
940 1,630 

Örebäckskilen,  mindre  hafsvik  i  Bo- 
hus län  med  vildsköna  stränder,  inträn- 

gande från  Koljefjorden,  mellan  Bokenäs 
och  Dragsmarks  socknar,  hvilka  ock  af 

henne  åtskiljas.  —  Vid  denna  vik  är 
fiskläge,  hörande  till  Dra^smarks  s:n. 

Oredal,  frälse-säferi  uti  Hangelösa 
socken,  Kinnefjerdings  härad  och  Skara- 

borgs län,  vid  pass  1  mil  från  Lid- 

köping, ''4  mil  från  Wenern,  med  vac- 
kert läge,   består  af  V2  m-tntal,  bebygdt 

med  tvåvånings  boningshus  af  tegel, 
hvartill  hörer  trädgård.  Säteriet  är  väl 
förmånligt  öfver  sitt  hemmantal,  men 

har  svag,  sandblandad  jordmån;  de  sädes- 
slag här  växa  äro  råg,  hafra,  litet  korn, 

föga  hvete  och  ärter;  lin  trifves  väl, 
skogen  är  medtagen;  taxeringsvärdet  år 
1865  var  25,000  rdr,  inl)eräknadt  för 

tillhörande  qvarn  och  stamp;  underly- 
dande voro  Vo  frälse  Stora  och  Lilla 

Fogeldalen,   '/•.  frälse  Strätc  och  '/j  frälse 

*  Af  denna  socken  höra  8  mtl  till  Lekebergs  härad. 
''  a  »  17'/«         »  » 

12'/, samt  V4  mtl  till  Nora  sm  i  Nora  härad. 
samt   I2V2    mtl    till    Nora  bergslags  härad.       J 
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i  Haiiofclösa  hy,  tillsammans  taxerade 

till  49,000  r(lr'imt  (Ar  1863  taxerades (let  hela  till  91,200  rdr);  arealen  är  600 

tid,  deraf  180  åker,  150  änj,'  ocli  210 
8ko}<.  Af  egare  kan  endast  uppi^ifvas 

öfverJHgmästare  J'alm  1824,  C.  U.  Rra{,^ 
18(50  ooli  hr  iMiles  KarlsUöni  ar  1865. 

Öregrund,  sjöstad  och  lotsstation  i 
Uppland  och  Stockholms  län,  mellan 

60"  20'  25,40"  latitud  och  O"  23'  3,16" 
loiiijitnd,  på  nordöstra  ändan  af  den  till 

Börstils  socken  hörande  Norrön,  vid  sun- 
det mellan  fasta  landet  och  Gräsön  på 

Oregrunds  näs,  hvaraf  namnet,  15V.,  mil 

lanfl-  och  18  (24?)  mil  sjöväg  (rån 

Stockholm,  9,2  (8 '/.,?)  mil  från  Uppsala, 
2  mil  från  Osthamniar  samt  IOV4  mil 

från  Gefle.  Då  vattnet  började  sjunka 
undan  vid  Östhammar,  anlade  denna  stads 

invånare,  år  1491,  med  ärkebiskop  Jak. 
Ulfssons,  riksföreståndaren  Sten  Stures 

och  det  öfriga  rådets  tillstånd,  närmare 

kusten  Öregrund,  som  egentligen  alltså 
är  en  koloni  från  förstnämnda  stad.  Är 

1517  fick  en  hr  Knut  Andersson  befall- 

ning af  kon.  Kristians  ståthållare  samt 

borgmästare  och  råd  i  Stockholm  att 

före  fastlagen  uppbränna  staden;  dock 

skulle  invånarne  derom  på  förhand  un- 
derrättas. Öregrundsboernn  flyttade  då 

till  Östhammar,  men  befalldes  år  1554 

att  återbegifva  sig  till  Öregrund,  till 

följd  af  böndernas  klagan  öfver  borgar- 

nes intrång  på  deras  mulbete  och  fisk- 
vatten. Staden  erhöll  stapelfrihet  al  kon. 

Gustaf  I,  Sigismund  och  Carl  IX,  den 

scdnare  synes  dock  1594  inskränkt  rät- 
tigheten till  hamnar  vid  Bottniska  viken, 

och  1636  eller  1638  blef  den  förbjuden 

all  utrikes  sjöfart.  De  nu  gällande  stads- 
privilei,Merna  äro  af  år  1765.  Ar  1561 
l)Ief  Öregrund  grefskap  åt  Per  Brahe, 
men  utbyttes  snart  mot  Wisingsö.  Ett 
Benediktinerkloster  skall  äfven  funnits 

här,  men  troligen  blott  en  kort  tid.  De 

olyckor,  som,  utom  förutnämnda,  öfver- 
gått  staden,  äro  följande:  vådeld  1652; 

snart  åter  uppbyggd,  ödelades  den  af 
llyssarne  1719,  af  vådeld  åren  1744  och 
1829,  hvareftér  den  väl  blifvit  mera 

regulier,  men  har  alltsedan  fört  ett  ty- 
nande lif,  i  likhet  med  grannstaden.  — 

Öregrund  har  en  ganska  liten,  blott  ett 

par  hundra  alnar  lång  och  bred,  men 
god  och   säker  hamn,   21  till  30  fot  djup 

mellan  södra  udden  och  östra  brohnf- 
vudet,  21  fot  mellan  sistnämnda  ställe 

och  lastbryggan,  samt  15  å  16  fot  vid 

lastbryggans  broliufvud;  inom  östra  brons 
begge  armar  kunna  båtar  under  nordlig 

storm  ligga  skyddade  för  det  oroliga 
vattnet  i  hamnen.  —  Staden  är  indelad 

i  5  rotar,  är  temligen  regelbundet  an- 
lagd, men  belägen  på  klippig  grund,  eå 

att  alla  gatorna  äro  sluttande  ned  mot 

hamnen.  Bland  byggnader  märkas:  Kyr- 
kan, helgad  i  katholska  tiden  ät  S:t 

Gertrud,  af  okänd  ålder,  håller  i  längd 

108  och  i  bredd  42  fot;  tjenar  sjöfa- 
rande till  landkänning;  aliartaflan  an- 

skaffades genom  insamling  vid  1865  års 

riksdag;  i  en  med  slagur  försedd  trä- 
stapel pä  ett  berg  öster  om  kyrkan 

hänga  tvänne  ringklockor.  Rådhuset,  ett 

tvåvånings  trähus,  beläget  vid  ett  litet 

torg,  är  uppfördt  år  1744;  i  öfra  vå- 
ningen är  lokalen  för  stadens  skola  samt 

bostad  för  skol prefekten.  Fastorsbostället, 

—  TeAegraf stationshuset,  inköpt  1862  af 
handelsföreningen  i  Gefle;  telegraflinien 

mellan  Öregrund  och  Gefle  är  16,i  geo- 
grafiska mil.  Bland  enskilda  byggnader 

märkes  rådman  Lindstedts  egendom.  Här 

är  äfven  postkontor  och  tullkammare; 

för  undervisningen  en-klassig  Paedagogi, 
der  år  1861  en  lärare  undervisade  6 

lärjungar.  Öregrunds  stad  och  Gräsö 

utgöra  ett  regiilt  pastorat  af  3:e  klassen 
i  Uppsala  stift,  med  en  folkmängd  af 

något  öfver  1,900  personer.  —  Staden 
har  en  areal  af  35  tunnl.  20,5  kappl., 

h varpå  uppgifvas  vara  153  hus  och  tom- 
ter efter  Rudbeck  (242  gårdar  och  37 

obebyggda  tomter  efter  1865  års  man- 
talslängd; (uppgåfvos  1815  af  Djurberg 

till  250),  med"  tillhörande  jordar  695 
tid,  upptagna  till  4'/.,  hemman  (20  tid 
åker,  221  d:o  äng,  454  d:o  skog  och 
betesmark);  hus  och  tomter  äro  laxerade 

till   173,380  och  jordar  till   89,580  rdr. 

—  Statsl)idragen  uppgå  till  3,300  rdr, 
deraf  i  allmän  bevillning  770  rdr.  På 
staden  äro  fördelade  9  ordinarie-  och  9 

fördubblings-båtsmän,  och  är  ny  ordin, 

rotering  åsätt  för  -^1.   samt  extra  rotering 
för 

I  VI 

rote.    Ar   1810  beboddes  staden 

af  660  och  nu  af  vid  pass  735  invånare, 

deribland  ännu  några  qvarlefvor  af  zigue- 
nare;  näringar  äro  handel  och  sjöfart, 

handtverk,    fiske  och   åkerbruk.     Af  till- 
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gängliga  uppgifter  för  olika  år  synes  de 
handlandes  antal  liafs'a  från  1815,  då 

det  var  blott  4,  ökats  med  8  i^i  9  inpå 
1850talet,  raen  sedan  åter  nedgått  till  7 
år  1865;  handtverkarnes  antal  har  ock 
minskats  från  11,  år  1815,  till  8,  år  1865. 
Stadens  handel  och  sjöfart  voro  fordom 
betydligare,  isynnerhet  under  perioden 
1554 — 1636,  då  största  delen  af  Danne- 
mora  bergslags  jern  derifråu  utfördes. 

Men  jernverken  och  de  angränsande  or- 
terna hafva  alltmera  börjat  skeppa  sina 

produkter  på  egna  fartyg.  På  1770- 
talet  hade  staden  några  och  20  fartyg, 

för  år  1804  uppgifves  antalet  till  9  däc- 
kade  fartyg  utom  öppna  storbåtar;  har 

nu  3  fartyg  om  181  läster.  På  1820- 
talet  anlades  här  ett  skeppsvarf,  som 
dock  synes  vara  uedlagdt.  Tulluppbörden 

var  år' 1849:  914  rdr,  år  1853:  454. och  år  1863:  2,205  rdr.  Af  sistnämnde 
zififertal  synes  staden  på  sednare  area 
utvecklat  mera  lif  i  handeln ;  en  skil- 

dring af  rörelsen  intagen  uti  en  af 
norrländska  tidningarne,  anse  vi  äfven 
böra  här  la  ett  rum:  «De  sydliga  och 

vestliga  vindar,  som  sedan  slutet  af  sist- 
lidne  Oktober  varit  rådande  i  Bottniska 
viken  och  Ålands  haf,  hafva  småningom 

till  Öregrund  och  dess  skärgård  samlat 
en  respektabel  handelsflotta  af  omkring 
150  fartyg,  hvaraf  de  allraflesta  äro  skepp 
och  briggar  från  2U0  till  5o0  läster, 
destinerade  till  alla  verldens  trakter,  så- 

som Ryssland,  England,  Frankrike,  Spa- 
nien, Algier,  Egypten,  Cap  och  Ostindieu 

m.  fl.  Dessa  svåra  trädragare,  af  hvilka 

många  äro  präktiga  fartyg,  ligga  nu  till 
största  delen  här  i  vinterupplag  och 
förläna  den  lilla  staden,  dess  hamn  och 

redd  "en  högst  ståtlig  anblick,  sä  ståtlig, 
att  de  sjöfarande  sjelfva  säga,  att  den 

ogenomskådliga  skog  af  master,  som  re- 
ser sig  i  Kullboda  hamn  midtför  staden, 

erinrar  om  en  af  London-Docks.  Af 
dessa  fartyg  äro  de  allraflesta  norska; 
dock  finnas  här  äfven  svenska,  danska, 

finska,  ryska,  tyska,  holländska  och  en- 
gelska. Kaptenerna  derpä  jemte  man- 

skapet, som  utgöra  tillsaramans  minst 
1,500  man,  hafva,  jemte  den  babyloni- 

ska språkförbistringen,  gifvit  en  högst 

liflig  fysionomi  åt  staden,  på  hvars  all- 
männa ställen  norska  språket  varit  det 

förherrskande.   Postkontoret  och   telegraf- 

stationen hafva  varit  belägrade  frän  mor- 

gon till  qväll;  för  att  inkorama  i  han- 
delsbodarne har  man  någon  gång  varit 

frestad  att  söka  bilda  queue,  och  till 
stadens  restaurationer,  af  hvilka  det  ena 

betydelsefullt  bekommit  namnet  »Hotel 
Skandinavien»,  hafva  just  inga  andra  än 
»utländningar»  kunnat  armboga  sig  fram. 
Det  har  varit  ett  lif  och  en  rörlighet 
öfver  allt,  som  särdeles  angenämt  brutit 
af    mot    det    vanliga    lugnet    härstädes.» 
—  Staden  tillhör  5:te  klassen,  innehade 
vid  sista  riksdagen  62:dra  mramet;  dess 
vapen  är  ett  skepp  med  utspända  segel. 
Marknader  hållas  här  i  Juni  och  Oktober. 

—  Farvattnet  utanför  staden,  från  Ålands 
haf  till  Djur  stens  udden,  der  fyrbåk  af 
sten  finnes,  kallas  Öregrundsled,  härifrån 
norrut  till  Örskär,  der  lots  erhålles, 

kallas  Öregriinds-Grep,  och  norr  om  Rör- 
hamn, mellan  staden  och  Gräsön,  Öre- 

grunds  redd.  A  redden  mellan  Dummel- 
gvund  och  staden  är  djupet  9  famnar, 
med  lerbotten;  i  blåst  med  sjögång  från 
Oregrundsgrepen  måste  annan  plats  sökas. 
Bästa  hamnen  i  hela  Oregrundsgrepen 

anses  vara  Sladdarö.  I  Oregrunds  skär- 

gård fann  prof.  Liljeborg  under  somma- 
ren 1867  skelettet  af  en  hvalfisk,  öfver- 

täckt  af  omkring  ett  par  alnars  djup  dy, 
och   vägande  80  till  90  sk(L 

Orekils-  eller  Qvistriims-elfven,  upp- 
rinner uti  en  mosse  på  Odeskölds  raoar 

i  Wedbo  härad  af  Dal,  genomskär  Sör- 
bygdens  härad  af  Bohus  län,  der  hon 

upptager  Djupan  och  det  icke  obetyd- 
liga vattendraget  Hajumsån,  i  hvilka  fån- 

gas stäm  (Cyprinus  Geses).  EliVen  bildar 
under  sitt  vidare  lopp  den  \'^^  mil  långa 
sjön  Kam,  på  gränsen  mellan  Tunge 
och  Sörbygdens  härader,  erhåller  sedan, 
efter  att  hafva  förenat  sig  vid  Munke- 
dalsås,  namnet  Qvistrum  (förmodligen 
först  Tveström,  sedan  förvandladt  till 
Qviström  eller  Qvistrum),  och  utfaller 

nedanom  gården  Qvistrum  i  Saltkälle- 
viken af  Gulbuarfjorden.  Från  länsgrän- 

sen till  Kärnsjön  rinner  elfven  lungt, 
afbruten  endast  af  några  grunda  forssar; 
söder  om  nämnda  sjö  flyter  den  stridare 
mellan  djupa  bräddar  utmed  foten  af 

Kynnefjellet,  afbrytande  vid  vår-  och  höst- 
flöden nästan  all  gemenskap  mellan  går- 

narne  i  detta  fjell  och  de  öfriga  inom 

Sörbygden.   Från   Kärnsjön  sänker  sig  elf- 
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ven  närmare  90  fot;  längden  genom  Bo- 

hus län  är  S^/j  nnil.  Ett  kronolaxfiske 
i  elfven  är  anslaget  ät  landshöfdingen 
inom  länet.  I  Örekilselfven,  som  uttor- 

kade år  1843,  fann  man  da,  några  mil 
norr  om  Uddevalla,  ett  af  Kdtcrnas  raiirk- 
värdigaste  stridsvapen,  en  klubba  af  bronz. 
Dess  främre  sida  bildar  ett  mansansigte 
med  förvridna  drag,  och  det  öfriga  består 
af  3  fyrkantiga  utspringande  taggar.  Nu 

befinner  sig  fyndet  uti  Nilssonska  samlin- 
gen i  Lund.  Vidare  rörande  denna  elf 

hänvisas  till  art.   Qvistrum. 

Öremo,  ett  mtl  frälse  i  Sandsjö  soc- 
ken af  Konga  härad  oeh  Kronobergs  län, 

omkring  öVo  ™'l  ''■■"'"  ̂ Vexiö.  llär  an- 
lades vid  den  förbiflytande  Ronnebyan 

Ar  1742  af  brukspatronen  P.  Strandberg 

en  masugn  och  5  år  sednare  ett  gju- 
teri; år  1836  dun  6  Okt.  erhölls  bergs- 

koliegii  tillstånd  att  här  inrätta  en  ku- 
polugn; dessutom  finnes  en  jernsvarf  samt 

vid  gården  en  mjöl-  och  en  sågqvarn 
samt  grynverk;  jordegendomen  taxerades 
1865  till  34;200  rdr  och  samtliga  ver- 

ken till  31,600  rdr.  Endast  sjö-  och 
myrmalm  användes,  hvarpå  god  tillgång 

tinnes,  äfvensom  på  kol.  Gjutgodstill- 
verkningen  genom  tackjerns  omsraältning 

utgjorde  år  1858:  492  ctr,  mea  var  se- 
dan i  stigande  till  år  1861,  då  den  ut- 

gjorde 3,350  ctr,  men  nedgick  följande 
åren,  och  uppgifves  för  är  1864  till  992 
ctr  64  U;  tackjernstillverkningen  har  i 
medeltal  årligen  varit  1,193  ctr.  Eran 
masugnens  uppförande  intill  sednaste  tiden 
har  Öremo  och  SLciifors  bruksegendomar 
varit  förenade,  h vårföre  vi,  rörande  dess 
förra  egare,  hänvisa  till  sistnämnda  art.; 

år  1865  egdes  Öremo  ensamt  af  bruks- 
patron Kockum. 

Oren,  sjö  uti  Grenna  socken,  Wista 
härad  och  Jönköpings  län;  661  fots  höjd. 

Oren,  sjö  i  Östergötland  å  den  höga 

landthöjden  mellan  Kind  och  Ydre,  lem- 
nar  vatten  åt  Kisa-  och  Stångåarnc. 

Orenas,  gård  uti  Glumslöfs  socken. 
Rönnebergs  härad  och  Malmöhus  län,  i 
en  naturskön  trakt  vid  Öresund  (omkr. 

^,\  mil  från  Landskrona),  är  utbruten  ur 
byn  Nedra  Glumslöf,  och  utgöres  af  J»f  3, 
Vj  mantal,  med  tegelbruk,  och  JM  6,  9, 

V32  mtl,  allt  krono-skatte-rusthåll;  har 
140  tid  åker;  utsädet  är  c:a  60  t:r,  skör- 

den 600  t:r;  taxeringsvärdet  41,000  rdr; 
egare  H.   Kockum. 

Öresjö  uti  Elfsborgs  län,  Marks  hä- 
rad och  Fristads  socken,  till  en  mindre 

del  uti  Bredareds  socken  oeh  Borås  lands- 
församling, är  sammanklämd  mellan  höga 

och  branta  berg  och  utmärker  sig  ge- 
nom ett  särdeles  behag;  öfverallt  utskjuta 

lummiga  uddar,  bildande  tysta,  hemlig- 
hetsfulla vikar,  kyssta  af  de  långa,  hän- 

gande grenarne  derofvanföre!  skrifver  en 
författarinna,  hvars  skildring  af  sjöns  in- 

tryck på  henne  vi  här  tillåta  oss  åter- 
gifva.  "Under  dessa  strandens  täta  löf- 
massor,  hvilket  dunkel,  hvilket  tilldra- 

gande, outgrundligt  behag!  Det  är  en 
hel,  liten  trollverld,  som,  om  man  nalkas, 

tlyr  upp  åt  den  mossiga,  stenbundna 

höjden,  skyndande  in  mellan  orrabunkar- 
nes  breda  blad,  eller  döljande  sig  bakom 
någon  ärrig  trädstam,  skrattande  ljudlöst 
åt  det  vanmäktiga  försöket  af  mennisko- 
barn  att  vilja  fånga  det  ofattliga.  Vid 
ena  stranden,  högt  upp  mellan  träd  och 

buskar,  ligger  den  genom  en  roman  be- 
kanta »Gt/ltas  yrotta»,  och  på  en  holme 

i  sjön  märkes  en  liten  täck  belägen  villa, 
kallad  Fiskartorpet,  hvars  egare  förvandlat 

holmen,  som  förut  varit  endast  ett  stcn- 
rös,  genombrutet  af  några  resliga  träd 
till  den  mest  förtjusande  vistelseort,  såväl 

genom  sina  slingrande  gångstigar,  grön- 
skande små  höjder,  yppiga  buskager,  blom- 
mande rabatter,  en  täck,  liten  köksträd- 

gård, som  ock  genom  den  herrligaste 
utsigt  åt  sjön  och  den  skugga  de  höga 

hängbjörkarne  kasta  öfver  strandens  mos- 
siga, nyckfullt  grupperade  stenar.»  I  all- 

mänhet förekommer  leran  endast  såsom 

en  smal  rand  närmast  sjökanten,  der  den 

går  mera  sällan  upp  i  dagen,  utan  un- 
daudöljes  af  ett  mer  och  mindre  mäk- 

tigt sandtäcke.  Vid  Sparsör  och  Slätt- 
äng, träffas  den  egentliga  lermergeln, 

med  eu  mäktighet  från  6  till  20  fot  och 
deröfver.  Vid  södra  ändan  af  sjön,  nära 

Borås,  har  träffats  ett  mindre  lager  snäck- 
gyttja,  betäckt  af  sand  och  torfdy;  det 
användes  pä  orten  till  kalkbränning. 

Oresten,  öfverste-boställe  och  1  mtl 
krono-säteri  uti  Örby  socken,  Marks  hä- 

rad och  Elfsborgs  län,  omkring  6  mil 
från  Göteborg;  med  bördig  jordmån  af 

lera,  ymnigt  höbol,  hjelplig  skog,  taxe- 
radt  1865  till  27,000  rdr,  och,  med  un- 

derlydande 2  mtl  Öresten  med  qvarn  och 

tegelbruk  samt  2'/^  mtl  i  andra  hemman, 
till    136,200    rdr.     Gården    var  i   början 
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af  innevarande,  århundrade  bebyggd  raed 
ett  gammalt  enväniiigs  trähus,  bvartill 
hörde  en  obetydlig  trädgård.  Ililr  har 
fordom  funnits 

Örestens  slott  eller  fästning  mot  förra 

danska  gräii^ii,  på  en  klippa  vid  Öre- 
sjöns  utlopp.  Fästningen  benämnes^  om- 

kring år  1366  Orsten  och  Oersteeu,  så- 
som då  anlagd  under  kriget  mellan  kon. 

Hakon,  Waldemar  och  Albrecht.  Med 
visshet  vet  man,  att  Öresten  innehades 
1370 — 1378  af  en  dansk  höfvidsman, 

Tyke  Petersson,  äfven  kallad  Tyke  Put- 
teV;  anses  blifvit  år  1383  intaget  af 
Svenskarne  och  hörde  följande  året  till 

Bo  Jonssons  förläuingar.  Ar  1387  öf- 
verleranades  det  jemte  fästet  Oppensten 
samt  Kinds  och  Marks  härader  af  r.  r. 

Algot  Magnusson  (Sture),  hvilken  en  tid 
innehaft  Öresten  såsom  exekutor  af  Bo 

Jonssons  testamente,  åt  drottning  Mar- 
gareta, som  skall  förlänat  det  åt  sin 

gunstling,  Abraham  Broderssou.  Efter 

segern  öfver  Albrecht  fick  en  af  de  verk- 
sammasto biträdena  under  kriget,  riddar 

Niklis  Jonsson  Svarte  Skåning,  Marks 

härad  i  förläuing  eller  pant  och  försäkra- 
des om  bibehållandet  fleraf  genom  be- 

slutet i  Nyköping  1396.  Dennes  son, 
riddare  Jöns  Niklisson,  vanligen  kallad 
herr  Svarte  Jöns,  har,  1421,  på  Öresten 

beseglat  Björn  Niklissons  morgongåfvo- 
bref.  1  kon.  Erik  XIILs  jordebok  räknas 
Öresten  bland  Sveriges  slott  och  län ; 
hade  till  fogde  en  dansk,  vid  namn  Jösse 
Larsson,  som  vid  befriaren  Engelbrechts 
ankomst,  genast  mot  fritt  aftåg  åt  honom 
lemnade  fästet,  h vilket  derefter  förstördes. 
Konung  Carl  Knutsson  utgaf  väl  1449 

befallning  om  Örestens  slotts  återupp- 
byggande, men  det  verkställdes  först  år 

1460  genom  Sten  Sture  och  Erik  Karls- 
son, af  hvilka  ett  intyg  blifvit  utfärdadt 

den  18  Juli  1469,  att  då  de  byggde 
slottet  på  Öresten,  kon.  Carl  tillbytt  sig 

Nygård,  som  ligger  under  klippan.  Kri- 
stian I  gjorde  i  början  af  år  1470  ett 

försök  att  intaga  det,  men  Sten  Sture 

uppbådade  Vestgötabönderna  och  slog  ho- 

nom pä  flykten.  Af  kon.  Hans'  bref  af den  23  Nov.  1501  finner  man  nämnda 

konung  klaga  öfver,  att  Erik  Eriksson 
Gyllenstjerna,  befalliiitigsman  på  Elfsborg 
och  Öresten,  öfvergifvit  honom  och  blifvit 
hans  fiende;  i  ett  sednare  bref,  skrifvet  i 
Jan.   1502,    uppmanade    nämnda  konung 

allmogen  i  WestergÖtland  att  draga  till 
Öresten  och  bränna  upp  det.  Den  17 

Juli  samraa  är,  sedan  prins  Kristian  in- 
ryckt frän  Skåne  för  att  understödja  de 

kungliga  trupperna  frän  Bohus  län,  gaf 
sig  Elfsborg  efter  ett  kort  motstånd,  och 
tre  dagar  derefter  blef  Erik  Gylleustjerna 
ihjälslagen  i  WestergÖtland  af  en  vildsint 

folkhop,  för  att,  enligt  våra  historikers  upp- 
gift, på  honom  hämnas  slottets  öfverlem- 

nande  till  nnionskonungens  son;  men  vare 
orsaken  till  böndernas  grymhet  hvilken 

som  helst,  så  gifves  dock  ingen  anled- 
ning att  misstänka  något  förräderi  vid 

slottets  öfvergifvande.  Ett  intyg  af  den 

11  Sept.,  deri  12  å  orten  boende  riddare 
och  män  af  adel  edeligen  betyga  pä  Sten 

Stures  begäran,  att  de  icke  visste  om  nå- 
got förräderi  af  »then  erlighe  godhe  hr 

Erich  Erichson  sitt  fädernesrige  rettro- 
dighe  som  en  erlig  tros  man»  etc,  torde 
ock  få  gälla  som  ett  giltigt  vittnesbörd 
mot  en  falsk  beskyllning  för  förräderi. 

Öresten  uppgafs  efter  ett^  tappert  mot- 
stånd af  kommendanten  Ake  Hansson, 

som  undkom  tillika  med  större  delen  af 

manskapet.  Slottet  förstördes  derpå  af 
prins  Kristian;  huruvida  det  sedermera 
blef  åter  befäst,  är  ovisst,  men  det  bibehölls 
ända  till  reformationstiden.  Det  kallades, 

så  länge  det  var  befäst,  i  den  tidens  skrif- 
ter: Cronones  slott,  och  kringliggande  lan- 
det kallades  länge  Örestens  län.  Med 

Öresten  och  dertill  lagda  42  hela  och 
halfva  gärdar  uti  Marks  härad  begåfvades 
herr  Erik  Gustafsson  Stenbock  af  konung 
Johan  för  biståndet  vid  kon.  Eriks  till- 

fångatagande 1568,  och  lades  1582  ytter- 
ligare flera  gärdar  i  WestergÖtland  till 

detta  Stenbockens  frilierrskap,  hvilket  dock 

sedan  förlorades  under  hertig  Carls  rege- 
ring, då  Stenbock  såsom  kon.  Sigisraunds 

anhängare,  rymde  ur  landet.  Hans  son, 
riksrådet  Gustaf  Stenbock,  återfick  Öre- 

sten den  22  Juni  1613  af  kon.  Gustaf 
II  Adolf.  Vid  reduktionen  tillföll  slottet 

åter  kronan  och  anslogs  derefter  till  bo- 
ställe för  öfversten  vid  Elfsborgs  läns 

regimente;  se  förestående  art.  Ar  1702 
dog  här  assessor  Gustaf  Blixencron,  hvars 
fader,  assessor  Mårten  Persson  Blix,  ad- 

lad Blixencron,  är  känd  för  att  år  1627 

hafva  afslutat  den  första  General-H uf- 

vudboken  i  Sverige.  Leraningar  af  slot- 
tet finnas  ännu  på  det  s.  k.  Slottsberget, 

och  hvilka,  utom  rundmurarne,  bestå  af  en 
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brunn  eller  oistfrii,  som    alltid  innehäller 
vnttcn. 

Öresund  eller  Sundet.  Sveriges  ur- 
gamla griiiis  söderut,  iir  det  smala  sund, 

som  åtskiljer  danska  ön  Seland  från  Skii- 
nes  kust  ocli  förenar  Östersjön  med  Ve- 
sterhafvet  (Kattegat).  Det  är  9  mil  långt, 

anses  taga  sin  början  mellan  Hyllie  soe- 
ken  i  SkSne  och  orten  Drayö  pä  ön 

A  mager  samt  sträcka  sig  pS  svenska 
sidan  till  liskliiget  Wiken  oeli  på  den 
danska  till  orten  Ifornbek.  Mellan  Hyllie 
oeli  Dragö  är  ],:<  mil,  mellan  Wiken  ocli 
lloriibek  0,95.  största  bredden  mellan 

Tlöjeåns  utlopp  oeli  Köpenhamn  är  2.6  mil, 
och  smalaste  stället,  mellan  fästningen 

Kronoborg  på  danska  sidan,  der  ett  fvr- 
toru  står,  oeh  stailen  Helsingborg  på  den 
svenska,  blott  V-»  mil-  Uti  äldre  tider, 

oeh  innan  folkrättens  lagar  bl(;fvo  gäl- 
lande, var  det  vanligt,  att  strandboerna 

vid  segelbara  sfi-ömmar  eller  sund  krälde 
tull  af  dem,  som  på  sådana  vatten  drefvo 
handel.  Denna  afgift  betraktades  dels 
såsom  en  vederbörlig  skatt  åt  den,  som 

egde  vattendraget,  dels,  och  ännu  oftare, 

såsom  en  lösepenning  att  derigenora  be- 
fria sig  från  strandboernas  plundringar. 

Af  denna  dubbla  anledning  hade  äfven 
från  äldre  tider  tillbaka  genomfarten  i 
Öresund  varit  belagd  med  en  sådan  tull, 
och  emedan  Seland  städse  varit  danska 

maktens  hufvudsäte,  samt  dessutom  bästa 

segelleden  går  utefter  denna  kust,  så  be- 
taltes afgiften  åt  Selands  konung.  Huru 

saken  för  öfrigt  förhöll  sig  i  de  äldsta 

tiderna,  är  numera  icke  så  noga  kändt, 
men  afgiften  lärer  hafva  varit  blott  en 

rosenobel  för  h varje  köl,  lasten  deri  in- 
beräknad. Segelfarten  på  Öresund  var 

också  den  tiden  ännu  ganska  obetydlig, 

ty  Östersjöhandeln  drefs  nästan  uteslu- 
tande af  Danzig,  Stralsund  samt  hufvnd- 

sakligen  Liibeck,  hvilken  sednare  stad  på 

landsvägen  från  och  till  Hamburg  hem- 
tade  söderns  och  utförde  nordens  varor. 

Kristian  II  och  hans  efterträdare  upp- 

muntrade Holländarnes  Östersjöhandel,  för- 
nämligast för  att  derigenom  bryta  Han- 

sestädernas.  Detta  lyckades,  och  allt  från 

den  tiden  blef  Siuidska  tullen  betydligare, 
samt  väckte  uppmiirksamhet  och  tvister. 
Den  första  skriftliga  urkund  angående 
Swidska  tulleii  var  det  Speierska  eller 

Burgundiska  fördraget,  som  är  1544  af- 

slöts  i  Speier  mellan   Kristian  III  i  Dan- 

mark och  kejsar  Carl  V,  som  då  beherr- 
skade  Holland,  hvilket  land  idkade  be- 

tydlig handel  i  Östersjön.  I  Stettinskn 

fiirdraget  år  1570  beviljade  båda  grann- 
staterna hvarandra  tulllri  handel  äfven 

genom  Öresund  »"^åsom  af  ålder  brukligt 
varit.»  Genom  freden  i  Kniired  år  1613 

medgafs  åt  Svenskarne  tullfrihet  i  Sundet 

utom  för  dryckesvaror,  för  hvilka  borde 

erläggas  lika  afgift  som  den  Danskarnn 
erlade.  (ienom  fredsslutt;t  i  Brömsebrn 

1645  erhöll  slutligen  Sverige,  efter  lång- 

variga prejerier  och  trakasserier  mot  sven- 
ska sjöfarandt;,  samt  oupphörliga  förhöj- 

ningar af  de  förut  mindre  tryckande  tull- 
afgifterna,  för  sig  och  samtliga  underly- 

dande landskap  fullkomlig  tullfrihet  uti 
Öresund  för  alla  slags  varor  både  vid 

in-  oeh  utförsel.  Genom  fredsfördraget  i 
Koeskilde  år  1658  stadgades,  att  svenska 

fartyg  skulle,  vid  genomfart  af  Öresund 
och  Belterna,  vara  helt  och  hållet  fria 

från  tullafgifter,  undersökningar  och  up- 
pehåll, blott  de  visade  ordentliga  sjöpass. 

Samma  fördel  tillerkändes  varor,  som  till- 
hörde Svenskar,  äfven  om  de  fördes  på 

främmande  fartyg.  Men  genom  den  fred, 

som  efter  Carl  XILs  olyckliga  krig  af- 
slöts  med  Danmark  den  3  Juli  1720  på 

Fredriksborgs  slott,  umler  fransk  och  en- 

gelsk bemedliiig,  nödgades  Sverige  h-.-lt 
och  hållet  afstä  från  tullfiiheten  i  Öre- 

sund oeh  Belterna.  Allt  sedan  fortfor 

Öresundstnllen  att  trycka  svenska  han- 
deln, ända  till  dess  konung  Oscars  re- 

gering, genom  ett  med  Danmark  och 

Sverige,  Norge,  Österrike,  Belgien,  Bre- 
men, Frankrike,  Storbritannien,  Ryssland, 

Hamburg,  Flannover,  Liibeck,  OIdenburg, 
Meklenburg,  Nederländerna  samt  Preussen, 

år  1857  den  14  Mars  i  Köpenhamn  af- 
slutadt  fördrag,  friköpte  dessa  för  all 

framtid  från  Sundska  tullen,  mot  förbin- 
delsen, att  i  lösen  erlägga  en  bestämd 

summa  af  30,476,325  rdr;  danskt  rmt 
(1  rdr  d.  rmt  =  2  rdr  sv.  rmt),  hvaraf 
Sveriges  andel  belöpte  sig  till  1,590,503 

rdr  d.  rmt,  som  genom  en  seperat-kon- 
vention  den  21  April  1857  mellan  Sve- 

rige oeh  Norge  å  ena  och  Danmark  å 
andra  sidan  nedsattes  till  1,279,196  rdr 

genom  afdrag  för  de  kostnader,  som  för- 
anledas genom  underhållet  af  de  svenska 

oeh  norska  fyrarne  i  Öresund  och  inlop- 
pet till  Kattegat,  för  hvilka  inga  afgifter 

få  affordras  de  fartyg,  som  passera  dessa 
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farleder.  Enligt  V  art.  skulle  Sveriges 

andel  i  lösningssuraman  utgå  under  lop- 
pet af  20  år  i  40  lika  balfårsbetalningar, 

utgörande  93,524  rdr  sv.  rmt.  Första 
halförsb.talningen  skedde  den  1  Oktober 
1857.  Danmark  förbinder  sig  uti  art.  I 
af  näranda  traktat: 

l:o  ntt  icke  uppbära  nåsJira  tullumgälder, 
last-,  fvrbåksafgifler  eller  afgifter  för  sjömärkens 

underhäll  eller  andra  un)gälder  af  hvad  beskaf- 
fenhet de  vara  må,  beräknade  efter  skepp  eller 

last,  för  fartyg,  som  genom  Belterna  eller  Öre- 
sund begifva  sig  från  Nordsjön  till  Östersjön 

eller  tvärtom,  vare  sig  att  dessa  fartyg  inskränka 
sig  till  att  passera  genom  danska  farvattnen, 
eller  att  de  till  följd  af  ute  å  sjön  inträffade 

förhållanden  eller  i  handelsangelägenheter  föran- 
låtas  att  der  ankra  eller  inlöpa.  Under  hvad 

förevändning  som  helst  skall  hädanefter  icke  nå- 
got fartyg  vid  passerandet  genom  Sundet  eller 

Belterna  kunna  uppehållas  eller  hindras,  H.  M:t 

konungen  af  Danmark  likväl  ultryckligen  förbe- 
hållet, att  genom  särskilda  aftal,  som  icke  inne- 

bära någon  visitationsrält  eller  rätt  till  fartygens 

uppehållande,  bestämma  den  behandling  för  verk- 
ställande af  uppbörd  utaf  umgälder  och  tull, 

hvilken  fartyg,  tillhörande  de  makter,  som  icke 
deltagit  i  denna  traktat,  skola  vara  underkastade; 
2:0  alt  hvarkcn  af  de  utaf  omförmälda  fartyg, 
som,  lastade  eller  i  barlast,  inlöpa  i  eller  utlöpa 
ur  danska  hamnar,  ehvad  de  der  sysselsätta  sig 
med  handelsföretag  eller  ej,  och  icke  heller  för 

deras  laster,  uppbära  någon  som  helst  af  de  af- 
gifter, hvilka  för  dessa  fartyg  eller  laster  på 

grund  af  passerandet  genom  Sundet  eller  Bel- 
terna bordt  erläggas,  och  hvilkas  afskaffande 

blifvit  beslutadt  i  föregående  §;  välförståendes 
att  de  afgifter,  som  sålunda  komma  att  afskaffas, 
och  sora  följaktligen  icke  skola  kunna  uppbäras, 
vare  sig  i  Sundet  eller  Belterna  eller  i  danska 
haronarne,  icke  heller  må  indirekte  återinföras 

genom  en  för  sådant  ändamål  gjord  förhöjning 
af  nuvarande  hamn-  eller  tullafgifter,  eller  genom 
införandet  för  samma  ändamål  af  nya  sjöfarts- 
eller  tullafgifter,  eller  på  hvad  annat  sätt  som 
helst.  Uti  art.  II  förbinder  sig  Danmark  l:0, 
att  bibehålla  och  i  bästa  skick  underhålla  alla 

fyrar  och  bakar,  som  nu  finnas  vid  inloppet  i 
eller  i  grannskapet  af  dess  hamnar,  redder,  floder 
eller  kanaler  eller  utmed  dess  kuster,  äfvensom 

de  bojar,  prickar  och  sjömärken,  som  nu  finnas 

och  tjeua  till  underlättande  af  sjöfarten  i  Kat- 
tegat,  Sundet  och  Belterna;  2:o  att  liksom  till- 
förene,  i  sjöfartens  allmänna  intresse  taga  i  all- 

varligt öfvervägande  nyttan  eller  lämpligheten  af 
en  förändring  af  dessa  fyrars,  bakårs,  bojars, 

prickars  och  sjömärkens  läge  eller  form.  eller  af 
ett  förökande  af  deras  antal,  allt  utan  att  nå- 

gon afgifl  derigenom  uppkommer  för  främmande 
fartyg;  3:o  att,  likasom  tillförene,  vaka  öfvcr 
lotsväsendet,  hvilket  det  i  Kattegat,  Sundet  och 

Belterna  alltid  skall  stä  sjökaptenerna  och  skep- 
parne fritt  att  anlita  eller  icke.  Lotsafgifterna 

skola  vara  måttliga;  deras  belopp  skall  vara  lika 

for  danska  och  för  utländska  fartyg,  och  lotsaf- 
gift  skall  icke  kunna  fordras  af  andra  fartyg  än 
dem,  som  sjelfvilligt  begagna  lots;    4:o  att  utan 

någon  inskränkning  medgifva  hvarje  enskild  per- 
son, dansk  eller  utländsk,  rättighet  att  i  Sundet 

och  Belterna  fritt  och  på  snmma  vilkor,  utan 

afseende  å  nationaliteten,  förlägga  fartyg,  i  än- 
damål att  med  bogsering  biträda  de  handelsfar- 

tyg, som  deraf  vilja  sig  begagna. 

Från  och  med'  året^  1829  till  och 
med  1851  passerade  genom  Öresund  år- 

ligen 13  ä  20,000  fartyg.  —  I  Öresund 
ha  hållits  2:nc  större  sjöslag.  Det  ena 
år  1427  mellan  svenska  och  danska  flot- 

torna å  ena  sidan  samt  hansestädernas  å 

den  andra,  hvarvid  den  sednare  blef  sla- 
gen, och  ett  stort  antal  handelsfartyg  med 

dyrbara  laddningar  togos  i  pris  af  seger- 
vinnarne.  Det  andra  hölls  den  29  Okt. 

1658  mellan  svetiska  och  holländska  flot- 
torna, hvarvid  den  sednare,  efter  en  yt- 

terst blodig  och  hårdnackad  strid  (der- 
under  de  holländska  vice  amiralerna  föllo, 
och  hvarom  holländarne  sade:  vi  hafva 

visserligen  fäktat  mot  både  turkar,  spa- 
niorer  och  engelsmän,  raon  aldrig  förr 
varit  ute  för  en  sådan  strid,  ty  svenskarne 
slåss  icke  pä  ett  resonabelt  sätt,  utan 
det  gäller  lifvet  i  hvart  enda  ögonblick)  , 

lyckades  slå  sig  fram  genom  Sundet  för 
att  undsätta  Köpenhamn,  sora  belägrades 
af  Carl  X  Gustaf.  —  1  sednare  tider  har 
Öresund  företett  en  liflig  tafla  af  mera 

glädjande  art,  då  Sundet  varit  belagdt 
med  is,  såsom  åren  1830,  1838  och 

1848,  i  det  de  båda  grannfolken  begag- 
nat den  tillfälliga  bryggan  för  att  göra 

hvarandra  sina  besök  att  närmare  sam- 

manknyta vänskapshandet,  sedan  träto- 
fröen  försvunnit  och  de  lärt  alltmera  inse 

sina   gemensamma  intressen. 

Orgryta,  Örgryte,  socken  uti  Säfve- 
dals  härad  af  Göteborgs  och  Bohus  län, 
omgifver  staden  Göteborg  i  söder  och 
öster,  arealen,  0,i83  qvadratmil  land  = 
4,235  tid  eller  23,716  qvadratref  (For- 

sell uppgal  hela  arealen,  Carl  Johans  och 
Nya  Warfs  församlingar  inberäknade,  till 
8,517  tid,  deraf  550  vatten),  är  fördelad 
på  20%  mt],  hvaraf  11%  skatte,  IV2 
krono  och  7V2  f'älse.  Socknen,  med  en 
medelhöjd  af  75  fot,  eger  i  allmänhet 
bördig  jordmån,  bestående  mestadels  af 
god  mylla,  har  brist  på  skog,  endast 
några  trädplanteringar  till  ögonfägnad; 
beboddes  1865  af  1,960  inbyggare  (600 
fler  än  är  1845).  AU  jordbruksfastighet 
taxerades  1865  till  1,407,600  rdr,  verk 

och  lägenheter  till  984,500  rdr;  af  sed- 
nare må    nämnas    Abnedals    klädesfabrik 
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(tax.  till  290,000  rdr),  Wetterholms  gnrf- 
veri  och   f.  d.  daniastväfveri,  Göta  Lejons 
tv  al  fabrik,    Mariedals,     Johannisdals    ocli 

Levantens  färo;erier.     Elekets    och  Broän- 
gens    fjaifveiier;     förut    har    här    funnits 
Guhbero  tolmksfabrik    (nedlagd   år   1860), 

säpljruk    och    flera    tei,n>ll)ruk.      Här    äro 
Hera   med   kostnad  ocli  smak  anlagda  träd- 
gärdar,    tillhörande    förmögna    borgare    i 

Göteborg.       Uppmuntrnnsviirdt    föredöme 

till   park-  och   skogsplantering  liar   A.  H. 
Gren   lemnat,  i  det  han,  pä  sin  egendom 

Eng-    eller    Ånggården,    V2    "^^l    skatte, 

l)esAtt    och    planterat  är  1863:    45  qva- 
dratref,  livartill  användts,  utom  gran- och 
tallfrö,  plantor  af  björk,  al,  lönn,  ek  samt 
endast  af  lärkträd  öfver  10,000  st.;  dess- 

utom liar  herr  J.  A.  Kossing  och   gartner 

Ljungdahl  under  året   1862  utfört  skogs- 
sådd  pä   I6V4  tid.     Intill    1860  års  slut 

hafva   235  af  de  från   Elfsborgs  kungsla- 

dugård afsöndrade    lägenheter,  hvilka  ut- 
göra Carl  Johans    församling,    blifvit  till 

följd  af  kongl.   hrefvet  d.   14  Nov.   1854 
lösta  till  skatte,  hvaremot  de  återstående 

254    då    ännu    voro    af   krono-natur.   — 

Socknen,  intill  år  1712    annex  till  sven- 
ska   församlingen   i    Göteborg,    utgör    nu 

med   Carl   Johans  församling  och  Majorua, 

som   väl   förenades   med   Orgryta  år  1830, 

men  dock,  såsom   Göteborgs  förstad,   för- 
l)lefvo    under    denna    stads    polisstyrelses 

domvärjo,    ett    regalt     pastorat    af    l:sta 

klassen  i  Göteborgs    stift,    med    en  folk- 

miingd  af  13,110  personer.   Förste  kyrko- 
herden   härstädes    blef    år    1712    Petrus 

Andreie    Aurelius,     hvars    sonson    Daniel 

Aurell,  adlades  med   namnet  Lilljenheim; 
efter   honom   finnas    tryckta    afhandlingar 

om    jordbruk    och    slöjdnäringar,   städers 
och  stadsmannarörelse  samt  penningar  och 
handelsbalance.      Ihågkommas    bör    äfven 
komminister  Santesson,  f  1819,  som  var 

sä  omtyckt  för  sina  predikningar,  att  med- 
lemmar af  andra    församlingar    skola    på 

egen    bekostnad    här  hafva  utvidgat  kyr- 
kan.    Skolbarnens   antal,  år    1850:   150, 

är  nu  240,  deraf  90    begagnat  undervis- 

ningen i  socknens  fasta  skola  om  2  klas- 
ser (lör  år  1854  uppgifves  2  fasta),    121 

i  3  småskolor  och   12  i  hemmet.   Skolan 

har  en   egen   fond  på  3,000  rdr  rmt  och 
Roempkes    donation    pä    500  rdr.     Från 

höjderna  vid    kyrkan,    '/g  ™il  f'ån  Göte- 
borg, erbjudas  vackra  och  vidsträckta  ut- 

sigter    ölver    Göta  elf,   Göteborgs  hamn, 
VII. 
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sjelfva  staden  och  den  kringliggande  nej- 
den. Ar  1528  namnes  Utby,  nu  en  del 

af  denna,  såsom  särskild  socken.  Ifrån 

Kallebäcks  eller  Gustafs  källa,  belägen 

%  mil  från  Göteborg,  i  en  sandbacke, 

100  alnar  öfver  vattenytan,  är  1793  an- 

lagd, på  stadens  bekostnad,  af  hr  Black- 
wood  från  Skottland,  eu  vattenledning, 

hvarigenom  staden  fiirses  med  godt  vat- 
ten ifrån  3:ne  allmänna  vattenlednings- 

ställen.  Vid  källan  är  upprest  en  mar- 
morsten med  en  inskrift,  i  anledning  af 

kon.  Gustaf  III:s  besök.  Historiska  min- 

nen äro  konung  Kagwald  Knaphöfdes  at- 
dagatande  Ar  1135,  när  han  passerade 

här  på  sin  Eriksgata  de  trånga  bergen 
vid  iörutnämiida  källa;  nära  invid  finnes 

ock  en  hög,  kallad  Jättekoiumgens  graf. 

Enligt  andras  berättelse  skall  dock  detta 

skett  vid  Karleby-Lunga.  Det  andra  är 
Danskarnes  nediwlag  här  på  Randängen 

år  1645  i  s.  k.  Hannibals-fejden  mot 
svenska  höfvidsmannen  Harald  Stake,  se- 

dan de  förut  utfört  bedriften  att  ihjälslå 

omkring  18  lytta  gubbar.  —  Större  går- 
dar äro:  Gamla  Elfsborgs  kungsladugård, 

1   krono-säteri,    landshöfdingens    boställe; 
—  Säfvenäs  frälse-säteri.  —  Välbyggda 
mindre  gårdar,    Kärralund  1    ra  ti    frälse, 

—  Fräntorp  1,  —  Kålltorj)  Öfver-  och 

Nederij.  IV12  ffälse,  —  Lunden  V2)  — 
Under  ås  och  Öfverås  2  mtl  skatte,  — 

Stora  Torp  ̂ /j  frälse,  —  Lilla  Torp  V/^, 
iSkår  Österg.  1  skatte,  —  Skar  Vesterg. 

'^Is  skatte;  —  Torpa  Vjj  ̂i'  koraminister- 
boställe,  —  Örgryta  stom  V4  mantal.  — 
Böö,  Kallebäck  och  Krokslätt  äro  hem- 

mans-namn. —  Fabriker  och  andra  in- 

rättningar äro  redan   nämnda. 

Oringe,  frälse-säteri  om  1  mantal  i 

Marbecks  socken  af  Norra  "U^edbo  härad 
och  Jönköpings  län,  omkring  2^/^  mil 

från  Ekesjö,  mellan  57"  53'  54"  latitud 
och  3^  12'  12,79"  longitud  från  Stock- 

holms observatorium.  Gården  har  ett 

högt  och  vackert  läge,  är  väl  bebyggd 

fastän  endast  med  en  vånings  trähus  med 

trädgård,  samt  har  goda,  ehuru  sten- 
bundna  egor  och  tillräcklig  skog  och 

bete.  Oringe  egdes  länge  af  slägten  Ro- 
senqvist  af  Akershult;  tillhörde  är  1856 

öfverste  F.  Sjöstécn,  hvars  enkefru  nu 
innehar  det;  var  1865  jemte  utjorden 

Bondarp  tax.  till   28,000  rdr. 

Oringe,  by  uti  Ekeby  socken,  Gö- 
strings    härad    och    Linköpings  län,  vid 

91 
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pass  l''4  mil  fråu  närmaste  stad,  Ske- 
ninge, af  1^  ̂   mtl  skatte,  med  qvarn 

för  3  par  stenar,  grynverk  och  stamp, 
alltsammans  taxeradt  till  51,000  rdr; 

har  5  brukare.  En  gård  i  Öringhe  sål- 
des 1487  af  Ingeborg  Mansadotter  till 

välborne  Bengt  Abiorsson;  en  frälsegård 
i  Öringe  egdes  1687  af  fru  B.  Cruus 
(enka  efter  majoren  J.  Lillieböök),  och 
såldes  af  henne  den  19  Juni  1701  till 

friherrinnan  Catharina  Falkenberg;  V4 
mtl  har  förut  länge  lydt  under  Boxholms 
bruk. 

Öringe,  by  och  gård  uti  Weinge 
socken,  Laholms  fögderi.  Höks  härad 
och  Halmstads  län,  vid  pass  1  mil  från 
Laholm.  Den  förra,  på  7  n:r  af  3  mtl 

skatte,  2*4  mtl  krono  och ',4  mtl  frälse, 
med  21  brukare,  taxerad  till  c:a  15,000 
rdr,  har  dels  god  svartmylla,  dels  stark 
lera  till  jordmån,  någon  bokskog  och 
torfraosse,  husbehofsqvarn,  bördiga  ängar 
och  goda  beteshagar.  Den  sednare  på 
3  n:r  af  2710  uts.  frälse,  bättre  bebyggd 
med  ganska  vackra  trädgårdsanläggnin- 

gar, var  1865  taxerad,  med  underlydande 
%2  skatte,  V3  krono  i  byn,  till  86,700 
rdr,  och  egdes  af  Carl  Hammar  på  Als- 
löf;  inbyggarnes  antal  i  byn  och  vid 
frälsegården  var  320.  —  Af  de  hemman, 
som  nu  bilda  frälsegården,  var  år  1815: 
M  8,  %  mtl,  väl  bebygdt,  med  rymlig 
och  god  trädgård,  egdes  då  af  ryttm. 
Fredrik  Adlerstråle,  hade  förut  tillhört 

kommersrådet  Wurmb,  hvilken  på  detta 
ställe  inrättade  ett  handelsiristitut;  M  9 
och  10,  2  mtl,  voro  bebyggda  med  ett 
högt  envånings  trähus  och  flygelbyggnad; 
egdes  af  vice  häradsskrifvaren  Fredriks- 

son. Under  den  tid  prosten  Löhr  var 
lärare  vid  nämnda  handelsinstitut,  till- 

handlade  han  sig  M  3,  ̂ 'g  mtl,  som 
genom  enskiftes  utbrytning  erhöll  sina 
egor  på  större  afstånd  från  byn;  har 
äfven  tillhört  sonen,  kommissions-landt- 
mätaren  Löhr. 

Orja,  annex-socken  till  Wadensjö  pa- 
storat, är  belägen  uti  Rönnebergs  härad 

af  Malmöhus  län,  Vj  'oi'  o.n.o.  från 
Landskrona,  vid  hafvet;  arealen,  0,oi5  cjva- 
<lratmil  (efter;  Hahr)  =  347  tid  eller 
1,943  qvadratref  (Forst;ll  uppgaf  1,967 
tid),  är  fördelad  på  I2V24  mtl  skatte, 
1%  krono  och  3%  frälse,  tillsammans 
I7V2  ''*^'-     Socknen,    vid    en    medelhöjd 

af  50  fot,  med  ömsom  god,  ömsom  mager 
åker,  tillräckligt  höbol,  innefattar  2  byar, 
Örja  med  42  brukare  och  Tullstorp  med 
15  brukare;  beboddes  1865  af  c:a  540 

inbyggare  (480  enligt  pastors  uppgift). 
All  fast  egendom  taxerades  samma  år 
till  805,000  rdr,  deraf  20,600  rdr  för 
annan  än  jordbruksfastighet,  dessutom  är 
Tullstorps  kronobete  taxeradt  till  1,200 

rdr.  Kyrkvägen  '/o  rail.  Barnundervis- 
ningen bestrides  i  en  fast  skola  af  en 

examinerad  lärare  för  c:a  30  barn;  till 
skolan  hör  ett  planteringsland  af  5,300 
qvadratfots  ytvidd;  skolväsendet  har  sig 
anslaget  helgonskylden  26,425  kub.fot  korn 
årligen.  —  Gårdar:  Marieberg  eller  »^18, 
20,  21,  omkring  1V9  mtl  frälse  Örja, 

med  gjuteri;  utsädet  105  t:r  säd,  3  .'i  400 
^klöfverfrö;  taxeringsvärdet  93,500  rdr; 
egare  W.  L.  Athraer;  för  66  år  sedan 
var  största  delen  af  egendomen  fälads- 
mark.  —  I  samma  by  eges  V2  mantal 
skatte  och  V5  frälse  af  postm.  VVeibiills 
ariVingar;  —  ̂   19,  1  mtl  frälse  Örja, 
lyder  under  Trolleholm.  —  Adr.:  Lands- 
krona. 

Orke,  Yrke,  by  uti  Skuttunge  socken 
af  Bäliugs  härad  och  Uppsala  län;  4  mtl 
skatte;  är  märklig  genom  3  runstenar, 
deraf  en  har  inskriften:  Haiia  +  Hto  rita 

+    stin   +    äftir    -f    fatljur   sin    + 
Ktl)ual)in. 

Örkelljunga  (fordom  Ödknaliung,  ör- 
kellynge),  socken  och,  med  Rya,  regalt 
pastorat  af  Lunds  stift,  med  30%  mtl, 
bebodda  af  4,290  personer,  —  Örkelljunga, 
modersocken,  är^  belägen  uti  nordöstra 
delen  af  Norra  Åsbo  härad  och  Christian- 

stads län,  3V2  mil  öster  från  Engelholra, 

4%  mil  från  Helsingborg,  med  en  me- 
delhöjd af  250  fot;  gränsar  i  vester  till 

Halland,  i  norr  till  Fagerhults  socken 
och  i  öster  till  Vestra  Göinge  härad. 
Arealen,  1,463  qvadratrail  land  (Forsell 
uppgaf  37,260  tid,  deraf  1,225  vatten), 

är  fördelad  på  37 V2  mtl  (39  73  ̂'^^-  For- 
sell), hvaraf  21|^  mtl  skatte,  3  J^  krono, 

12  frälse,  i  343  brukningsdelar.  Sock- 
nen, med  bergig  mark  och  sandig  jord- 
mån, tillräcklig  skog  samt  fiske,  beboddes 

år  1865  af  3,340  inbyggare,  som  lefva, 
utom  pu  jordbruket,  af  ganska  betydlig 

spannmåls-  och  timmerliandel;  för  till- 
verkning af  sumak,  ett  slags  färg-  och 

garf-ämne,  omnäranes  i  Hushållnings-säll- 
skapets sednare  års  handlingar  en  torpare. 
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All  fast  egendom  taxerades  ar  1865  till 
848,800  idr.  I  Örkelljunga  by  bålles  en 
årli^  landtmarknad ;  i  Vestra  Spång  har 
funnits  masuj^n  och  stängjernshaininare, 
som  blifvit  af  fienden  förstörda,  men  platsen 
kallas  ännu  bruket.  Ar  1856  uppkom 
här  skogseld  endast  igenom  okynnet  hos 
en  gosse,  dervid  56  tid  skog  förstördes. 

Kyrkan  ligger  1  mil  frän  annex-kyrkan 
och  har  ett  astronomiskt  bestiimdt  läge, 

mellan  56"  16'  46"  latitud  och  4"  46' 
42,3o"  longitud.  Af  480  inom  skoliildcrn 
varande  barn  undervisades  är  1865  cirka 
320  i  en  fast  skola  om  3  klasser  samt  i 

en  flyttbar  om  5  klasser  af  3  examinerade 
lärare,  medan  70  undervisades  enskildt 

och  90  hemma;  till  skolan  hörer  plante- 
ringsland af  2,100  qvadratfots  ytvidd. 

Den  enskilda  skolan  är  inrättad  af  lauds- 
höfding  A.  von  Reiser  och  underhälles  af 
den  s.  k.  Reistrska  stiftelsen  utan  bidrag 
af  församlingen;  under  skoltiden  erhålla 
6  barn  fri  kost.  —  Udknaliung  omta- 

las i  historien  är  1307,  dä  hertig  Erik 
af  Halland  under  den  starkaste  vintern 

här  besegrade  danska  rytteriet,  och  år 
1318  (eller  1316)  intogs,  afbrändes  och 
utjemnades  Orkelljunga  fäste  af  konung 
Erik  Men  veds  broder,  hertig  Kristofers 
länsman  Eskil  Krake;  lemningar  efter 
fästet  skola  ännu  i  sednare  tider  varit 

synliga.  Det  var  också  här  i  nejden,  i 
ett  trångt  pass,  kalladt  Fantehde,  som 
den  tappre  Ake  Hansson  (Tott)  är  1510 
stupade  i  en  strid  med  Danskarne;  ötver 

platsen  skall  varit  upprest  ett  kors.  — 
Gårdar:  Lärkesholms  säteri  (tax. -värdet 
152,000  rdr);  —  Pockarp  iVg  nitl,  eges 
af  presidenten  Lagerheims  arfvingar;  — 
Östra  Spång  V4  "itl,  Vestra  Spång  jgg 

mtl,  och  Östra  Ringarp  'U^  mtl,  utgöra 
en  egendom.  —  Militite-boställen  äro: 

Ekhobn  V2  ratl,  Svenstorp  -/j,  Jernblilst 
V2.  Bjärabygget  Y,»  och  Klippebygget  7^. 
—  Lilla  Bjelkabygget  V4  mtl,  är  mön- 
sterskrifvare-boställe.  —  I  Orkelljunga  by 
är  Va  ™tl  kyrkoherdens  prestbol,  Vg  ̂^^ 
klockarebol;  —  Åsljunga,  Boatt,  Flors- 
hult,  Harbäckshult  äro  byar.  —  AHarp, 
Bosjöhobn,  Krångelbygget,  Höijahohn  (Hö- 
gabolm),  Sånnarp  (Sånarp),  hemman.  — 
Poststation   finnes  i   Orkelljunga. 

Orkened,  annex-socken  till  Glimåkra 
pastorat,  är  belägen  uti  Östra  Göiuge 
härad  af  Christiaustads  län,  5  mil  n.n.o. 

från  Christianstad,  vid  335  fots  höjd  öf- 

ver  hafvet;  arealen  l,9So  r|vadratmil  land 

=  45,823  tunnl.  eller  256,608  qv.-ref 
och  0,124  qvadratmil  vatten  (Forsell  upp- 
gaf  hela  arealen  till  48,184  tid,  deraf 
2,050  vatten),  är  fördelad  på  32 Via  "^^^ 
(Vi6  mtl  ligga  i  Wänga  socken,  men 
föras  i  jordeboken  hit),  deraf  21^^  skatte, 

3  4^g  kronu  och  12  frälse.  —  Socknen, 
med  lika  jordmån  och  skogstillgång  som 
Glirnåkra,  beboddes  1866  af  4,250  in- 

byggare (pä  32V8  vai\).  Medelst  stats- 
anslag företogs  1864  en  utdikning  af  8 

myrar.  Jordbruksfastigheten  taxeras  till 
993,700  rdr,  annan  fastighet  till  26,500 
rdr  rrat.  —  Kyrkan  ligger  1,3  mil  från 
moderkyrkan.  Barnundervisningen  bestri- 
des  uti  en  fast  skola  om  3  klasser,  eu 

flyttbar  samt  fyra  småskolor,  af  3  exami- 
nerade lärare;  skolbarnens  antal  är  något 

öfver  700,  deraf  nära  200  i  enskild  skola. 
Socknen  har  ett  historiskt  minne,  och 

detta  af  den  bedröttigaste  sort,  från  Snapp- 
hanefejden,  då  kon.  Carl  XI,  uppretad  af 
Snapphanarnes  illbragder,  lät  i  April  1678 
bränna  och  förhärja  den  nästan  helt  och 
hållet.  —  Ingen  märkligare  gård  finnes 
i  enskild  persons  ego,  men  deremot  nå- 

gra boställen,  såsom:  Applehult  ̂ /^,  med 
ångbränneri,  fanjunkare-,  Ederna  1,  in- 

draget kornett-.  Bosakulla  Vg.  indraget 
korporals-,  Ulfshtdt  1,  med  ångbränneri, 
indraget  trumpetare-,  Kongsgården^/^,  och 
Ekon  V4»  indragna  profoss-,  Gylleboda  V4. 
liofslagare-,  Smålatorp  V4,  och  Hessle- 
hyltan  Vs»  2:dra  korporals-,  Hägghult  Vg, 
fanjunkare-,  Norra  och  Södra  Dufhult 

\^  mtl,  auditörs-boställe.  —  Ekhult  och 
Santatorp  äro  två  välbyggda  gårdar  af 

V4  iQtl  hvardera.  —  Lönsboda  med  ång- 
bränneri. —  Rönneboda,  Wermanshult, 

Stora  och  Lilla  Bökön,  Ha/hult,  Gra/ve- 
boda,  Hunshult,  Gisslaboda,  Rumpeboda, 

Rä/vatorp,  Flyboda,  Örnanäs,  Kärra- 
boda, Traneboda,  Nyteboda  och  Tjujön 

äro  byar  och  heraraans-uamn.  —  Adr.: 
Hästveda. 

Orknen,  sjö  i  Westra  och  Uppvi- 
dinge  härader  af  Jönköpings  och  Krono- 

bergs län. 
Orlan,  sjö  i  Skaraborgs  län,  0, 147 

qvadratmil;  har  på  sednare  åren,  medelst 
statsanslag,   blifvit  sänkt. 

Orlen,  sjö  i  llansbergs  socken  af 
Skaraborgs  län,  305,8  par.-fot  (334,8  sv. 
fot  öfver  hafvet);  har  på  sednare  åren, 
medelst  statsanslag,  blifvit  sänkt. 
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örlingshyttan,  Örling,  eu  lialf  skatte- 
hylta  uti  (jåsi)oriis  socken,  af  Filipstads 
l)ergslags  liiirad  och  Wjinnlands  län,  med 

qvarn.  vid  pass  '2^;^  mil  från  Filipstad, 
e^des  1865  af  enkefru  och  brukspatron 
Bergo^reu  på  Saxa;  taxerades  samma  år 
till  70,000  rdr  rmt.  Här  uppfördes  år 
1629  en  masugn,  men  som  redan  1738 
blef  utdömd  för  skogens  besparing;  en 
stångjernshammare,  bvggd  1673  med  150 
skU-.i  smide,  är  äfvenledes  nedlagd. 

Öriösa,  f.  d.  kronopark  i  Waksala  soc- 
ken af  Uppsala  län,  numera  skatteköpt;  af 

2,687  qvadratrefs  areal,  deri  iuberäknade 
skogvaktare-bostället  Grönviken,  ängarue 
Rörken   och   Rörkärret. 

Örmanäs  (jordeboken),  Ölmwiäs  (Be- 
rell),  by  uti  Olmevalla  socken,  Fjäre 
härad  och  Halmstads  län,  ligger  långt 
ut  vid  hafvet,  har  c:a  400  inbyggare, 

på  16  n:r,  6' 2  ™tl  skatte,  '/^  krono 
(under  prästgården),   2   mtl   frälse  och 

Örmanäs,  Utmanas,  ett  frälse-säteri 
af  1%  rotl,  på  socknens  yttersta  udde  i 

Kongsbackafjorden,  1'/.,  mil  söder  från 
staden  Kongsbacka.  Mangårdsbyggnaden 

utgjordes  1825  af  en  envånings  hufvud- 
byggnad  af  trä  och  2:ne  flygell)yggnader, 
en  ny  trädgård  var  nämnda  år  under 

anläggning;  en  stor  del  af  ladugårds- 
byggnaderna äro  uppförda  af  granitsten. 

Gärden  har  på  1500-talet  tillhört  kom- 
mendanten Lars  Ragvaldsson  Hjerta,  som 

var  gift  med  Karin  Carlsdotter  Hård, 
sedermera  löjtn.  Pontan,  kapiten  Carl 
De  Géer,  och  hans  svärfar,  tullinspektor 
Appelberg,  hvilka  hade  förpantat  säteriet, 
år  1759,  på  99  år;  äfven  assessor  N.  O. 
Eksköld,  i  1753,  uppgifves  såsom  egare; 
har  i  öfver  lOO  år  innehafts  af  slägten 
Holmertz,  och  egdes  1865  af  lagman 
Holmertz  enka,  född  Olivecreutz;  sistn. 
år  voro  underlydande  éVje  mtl  (M  1, 

6,  7,  13,  14  och  15,  2''i2  skatte,  V2 
ins.,  1  uts.  frälse  af  byn  och  '/j  uts. 
frälse  Kärret,  Vis  skatte  Berg)  samt  13 
större  och  mindre  öar;  det  helas  taxe- 

ringsvärde 125,500  rdr  rmt.  Jordmånen 

är  mylla  på  lerbotten  och  äfven  någon- 
städes  på  hafssandbotten ;  på  skog  är 
brist,  men  ersattes  af  egendomens  del  i 
allmänna  torfmossen;  till  gården  höra 

saltsjöfiske,  väderqvarn,  hamn  och  lastage- 
plats  för  dess  produkter. 

Örueströn. 

Örmevalla,  socken,  se  Olmevalla. 

Öraaholm,  frälse-säteri  om  1  mtl  i 
Båraryd  socken,  Westbo  härad  och  Jön- 

köpings län,  beläget  vid  sjön  St.  Marlen 
nära  Elfsborgs  läns  gräns.  Säteriet  hette 
fordom  Wåxhult  eller  Waxhult,  men  fick 
sitt  nuvarande  namn  af  assessoren  i  Göta 

hofrätt,  G.  Ornevinge,  f  1709,  som  hit 
öfverflyttade  säterifriheten  tVån  nuvarande 
fänriks-bostället  Smalas  i  Wåthults  s:n. 
Ornaholm  innehafves  nu  af  4  bönder; 

på  egorna  finnes  en  husbeliofsqvarn;  hela 
tax.-värdet  är  24,100   rdr. 

Örneberg,  frälse-säteri  uti  Skallsjö 
socken  och  Wädtle  härad  af  Elfsborgs 
län,   se   art.   Högsboholm. 

Örneberg  eller  Redvägsborg,  frälse- 
säteri uti  Timmelheds  socken,  Redvägs 

härad  och  Elfsborgs  län,  af  2  mtl,  med 

såg,  qvarn  och  slipverk;  har  löfskog  ut- 
öfver  behofvet;  åkerjorden  består  än  af 

svartmylla,  än  af  sand  och  lera.  Gär- 
dens egare  1816,  baron  Akerhjelm,  an- 
lade här  en  vidsträckt  planteringshage 

samt  förbättrade  trädgården.  Egare  år 

1865  voro  C.  G.  Mellqvist  och  Th.  Bro- 
vall; samma  års  tax.-värde  var  50,300 

rdr  rmt.  —  Kring  säteriet  märkas  flera 

höjder  och  dalar,  hvilka  synas  så  bil- 
dade som  de  vore  leraningar  efter  någon 

forntida  befästning. 
Örnekullen  eller  Bottna,  berg  uti 

Bottna  socken  af  Göteborgs  och  Bohus 
län,  med  ganska  betydlig  höjd,  ligger 

mellan  58"  30'  10"  latitud  och  6"  39'  17" 
longitud. 

Örneskymtarne,  ett  af  Bohus  läns 
högsta  och  besynnerligast  formade  berg, 
med  tre  spetsar,  är  beläget  i  midten  af 
Qville  pastorat;  det  tjenar  seglarne  i 
Kattegat  till   landkänning. 

Örneström,  pappersbruk  uti  Kisa  soc- 
ken, Kinds  härad  och  Linköpings  län, 

vid  sjön  Örens  utlopp  i  Öfra  Föllingen, 

c:a  5V4  rail  söder  om  Linköping,  är  an- 
lagdt  af  fänrik  P.  G.  Durling,  syssels;itte 
år  1829:  16  arbetare;  var  1865  taxe- 
radt  till  4,500  rdr  och  egdes  af  Johan 

Anderson.  Härtill  hörde  vidare  Frigges- 

torp,  1  mtl  frälse,  med  2  qvarnar,  hvar- 
dera  för  3  par  stenar,  tullsåg  och  pott- 

askebruk samt  vid  Örneström  färgeri, 

vadmalsstamp  och  bränneri,  alltsammans 
taxeradt  dessutom  till  30,000  rdr  rmt. 

—  Friggestorp  har  varit  kronoarfvegods, 
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köptes  1625  af  N.  Brahe,  egdes  1825 
af  J.  Liljedal,  som  1818  arierideiade 

det   dä   iivlij^eii  aidaf^da  pappersljnikct. 
Oruetofta,  hy  uti  Cliristianstads  lan 

och  (lärds  härad,  till  eu  del,  2'78  nitl, 

i  Träiie  socken,  och  till  eu  dol,  2^,',  iritl, 
inom    Wa  socken. 

Ornfjorden,  en  mindre  vik  i  södra 
delen  af  6oteiiäs  härad  i  Bohus  län; 
utanför  vikt 

och   holmar. 

Ornsberg,  hästskolahrik  i  Stockholms 

län,  Brännkyrka  socken  ;if  Sotholms  hä- 

rad, '/4  mil  utom  Hornstull,  li^^jier  vid 
en  vik  af  Mälaren,  och  vid  sjtdfva  sjö- 

stranden fabrikshuset,  hvilket,  jemte  sjelf- 
va  hästskomaskinen  och  änjjfmnskinen, 

om  6  liästars  kraft,  hvarmed  den  drif- 
ves,  äfven  innesluter  n<rn  fiir  j^lödffandet 
af  materialet.  Eliuru  hästskomaskinen 

synes  vara  till  sin  sammansättning^  myc- 
ket invecklad,  är  dock  proceduren  vid 

arbetet  ganska  enkel.  Man  liar  i  i)nrjan 

något  svårt  att  första,  huru  den  glöd- 

gade jernstängen  (''/^  tum  tjock  i  fyr- 
kant), som  med  tänger  utföras  direkte 

från  ugnen  till  maskinen,  i  ett  ötroiii)lick 

afklippes  till  eu  bestämd  längd,  vikes 
pä  midten,  pressas  mellan  2  valsar  och 
genom  maskinens  rotation  nedkastas  på 
marken  såsom  en  fullfärdig  hästsko.  Vi 

säga  visserligen  fullfärdig,  men  det  åter- 
står ännu  något  mera,  som  raennisko- 

tanken  ej  kan  förmå  maskinen  att  fram- 
bringa, nemligen  olika  formade  skor  till 

den  mängd  olika  stora  hästhofvar,  som 
existera.  Som  de  dertill  erforderliga 

»stansar»  annars  skulle  belöpa  sig  till 
en  oerhörd  kostnad,  inskränker  man  sig 

till  att  begagna  6  ä  8  dylika,  i  särskilda 

par,  ty  framhofveu  på  hästen  är,  som 
bekant,  ej  lika  med  bakhofven.  Smeden, 

som  skall  göra  det  slutliga  arbetet,  nem- 

ligen att  sko  hästen,  behöfver  blott  upp- 
värma den  raaskinslagua  skon  och  böja 

den  efter  hofvens  form  samt  islå  de  nö- 

diga sömmen.  En  särskild  liten  maskin 

slår  hål  i  de  fördjupningar,  som  maski- 
nen förut  gjort  för  sömmen.  Andra  i 

handeln  varande  hästskor  äro  flata,  så 

att  smederna  måste  afsmida  den  nödiga 

fördjupningen  för  hofvens  innerkant.  Detta 

uträttar  maskinen  här  på  samma  gång 
som  hästskon  formas.  Priset  pr  centn. 

af  fullfärdiga    hästskor  är    13V'oäl4rdr, 

hvilket  gör  pr  gång  hästskor  en  pris- 
bkilnad  af  41  öre  mot  de  vanliga,  för 
hand  smidda.  Säväl  ångmaskinen,  som 

hiistskomaskinen  äro  tillverkade  vid  l^erg- 
sunds  mekaniska  verkstad;  fabriken  är 

anlagd  år  1864  af  herrar  Hejdenberg 
och  Ringström;  taxerades  samma  år  till 
28,000  rdr.  Lägenheten  Ornsberg  eges 

af  bergsnotarien  J.  Lagerlund  i  Stock- 
holm, och  var  1864  taxerad  till  2,000 

rdr   rmt. 

Örnsköldsvik,  köping  i  Norra  Ånger- 
manland, 1 1  mil  norr  om  Ilcrtiöcand,  vid 

Domsjöljärden,ien  naturskön  trakt,  anlagd 

1842  pä  byn  Norrlungångers  egor  i  Själe- 
vads socken  och  uppkallad  efter  landsh. 

Per  Abraham  Örnsköld  (1762—1769), 
namnkunnig  och  ännu  efter  hundra  år 
saknad  och  värderad  af  snart  sagdt  hela 
Norrland  för  stor  verksamhet  och  utmärkt 

nit  om  provinsens  utveckling  i  flera  rikt- 

ningar. Köpingen  vann  ha'^tig  förkofran, 
och  sökte  1858  stadsprivilegier,  men  fick 
afslag.  Hamnen  lifligt  besökt.  Värdet 

af  här  aflastade  varor,  förnämligast  lifs- 

förnödenheter,  har  de  sednaste  åren  upp- 
gått till  omkring  1  million  rdr  rmt. 

Frän  skeppsvarfvet  vid  köpingen,  från 
den  närl)elägna  Domsjö  lastageplats  samt 
från  ett  nyliiren  anlagdt  ångsågverk  på 

östra  sidan  af  hamnen,  utskeppades  un- 
der är  1865,  direkte  på  utrikes  orter, 

7,740  st.  bjelkar  och  12,425  tolfter  plan- 
kor, utom  hattens  och  bräder  samt  an- 
dra skogsprodukter,  allt  inlastndt  af  8 

svenska,  31  norska,  2  danska,  2  franska 
och  1  holländskt,  eller  tillsammans  44. 

fartyg.  Föregående  aret  hade  de  besö- 
kande fartygens  antal  blott  varit  36, 

nemligen  6  svenska,  26  norska  och  4 
franska.  Örnsköldsvik  har  nu  15  hand- 

lande, 26  handtvcrkare,  3  årliga  mark- 

nader; eger  ett  tvåklassigt  lägre  elemen- 
tarläroverk med  2  lärare  och  21  lärjun- 

gar (1863)  och  är  försedt  med  postkontor, 

hitflyttadt  från  Bjästad  1856,  statstele- 
grafstation (linien  till  Hernösand  utgör 

16,5  geografiska  mil),  tullkammare  och 
apothek,  sparbank,  öppnad  1865;  här 

bo  ock,  sedan  1850  ortens  provinciallä- 
kare  och  dess  domare.  Folkmängden  är 

omkring  380  personer,  sedan  1850tillökt 
med  220.  Enligt  en  år  1850  upprättad 

ritning  var  köpingen,  före  eldsvådan  i 
September     1860,    indelad   i   20    qvarter 
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och  110  tomter  på  eu  areal  af  728  qv.- 
ref  (6  seland)  eller  enliirt  annan  uppgift 
upptog  ton\tplanen  444, 623  qvadr.alnar 
och  torget  14,400  d:o;  jordarnes  ego- 

vidd, inbegripen  Norrlungångers  bys,  ut- 
gör 177  tid.  deraf  6  tid  åker,  50  äng 

och  122  skogsmark.  Hus  och  tomter 
voro  år  1865  åsatta  ett  taxeringsvärde 

af  333,100  rdr;  i  bevillning  för  egen- 
dom och  inkomst  erlades  1,080  rdr  rmt. 

—  Köpingen  lyder  under  Själevads  pa- 
storat och  domsaga.  I  dess  omgifningar 

finnas  flera  lastageplatser.  Ornsköldsviks 
hamn,  som  består  af  en  liten,  men  djup 
bugt,  och  går  in  på  stadens  vestra  sida, 
är  4V2  famnar  djup;  vid  lastbryggan  är 
10  fots  djupt  vatten.  Lots  från  sjön 
norrifrån  erhålles  vid  Skagens  udde  och 
söderifrån  vid    TJljö. 

Örnäs,  frälse-säteri  om  1  mantal,  i 
Vestra  Ryds  socken  och  Bro  härad  af 
Uppsala  län,  med  tillhörande  Wiby,  iVo 
mtl  ladugård,  är  beläget  vid  den  s.  k. 

Ornässjön;  det  förra  har  före  1683  till- 
hört slägterna  Bjelke,  Oxenstjerna  m.  fl., 

det  sednare  De  la  Gardie,  båda  seder- 
mera Silfvercrantz  till  1712,  derpå  Gyl- 

lenstjerna;  egdes  1849  af  grefve  Lan- 
tingshausen,  och  1864  var  öfversten,  baron 
Lejonhufvud  egare.  Ornäs  har  en  areal 
af  2,727  qvadratref,  dera!  758  åker  och 
84  äng. 

Ornäs,  tändsticksfabrik  uti  Örs  soc- 
ken på  Dal. 

Orryd,  Örreryd  (i  mantalslängden),  i 
jordeboken  Öreryd,  i  äldre  tider  Orrith, 
Öaryd,  socken  i  Mo  härad  af  Jönköpings 
län,  begränsad  i  nordost  af  Unnaryd  och 
Stengårdshult  (moderförsamlingen),  i  öster 
af  Walshult,  i  sydost  af  Källeryd,  i  söder 
af  Hestra  och  i  vester  af  Elfsborgs  län. 
Arealen,  101,347  qvadratref  eller  16,848 

tid  fast  mark  och  6,998  qv.-ref  vatten 
(Forsell  uppgaf  hela  arealen  till  18,075 
tid),  är  fördelad  på  1 1  mtl,  hvaraf  3% 
sk.,  2  kr.,  5V4  fr.  Inbyggarnes  antal  var 
år  1805:  384,  hade  1850  vuxit  till  520 

och  1865  till  560.  —  Socknen  genom- 
flytes  från  nordost  till  sydvest  af  Nissa- 
ån,  omgifven  af  den  torftiga  natur,  som 
är  allmän  i  dess  floddal.  Namnet  här- 

ledas tydligen  af  den  allmänna  jordarten 
härstädes,  örjord,  ett  groft,  askgrått  grus, 
som  har  den  egenskapen  att  knappt  kunna 
alstra    ljung,    än     mindre    andra    växter. 

Dock  har  i  dalarne  emellan  kullarna 

småningom  bildat  sig  bättre  jord,  så  att 

den  kan  användas  till  jordbruk.  I  sock- 
nen lära  finnas  24  sjöar,  deribland  Gul- 
sjön och  Hammarsjön.  Jordbruksfastig- 
heten taxerades  1865  till  148,700  rdr, 

verk  och  inrättningar  till  54,000  rdr. 

—  Kyrkan,  af  trä,  är  ombyggd  1745, 
har  ett  astronomiskt  bestämdt  läge  af 

57»  29'  32"  latitud  och  4"  22'  38" 
longitud.  —  Ett  fynd  af  benrangel,  sten- 

yxor och  flintknifvar  gjordes  1822  uti 

ett  stenrös  på  en  skog,  ''/g  mil  från 
Öreryds  gästgifvaregård,  och  1864  fanns 
vid  en  nyodling  å  hemmanet  Mossebo 
egor,  6  å  9  tum  under  jordytan,  ett 
kolossalt  slagsvärd  af  stål,  2  alnar  7  tum 
långt,  deri  inberäknadt  handtaget,  som 
ensamt  håller  12  tura  i  längd,  det 

hela  vägde  5  U6.  —  Några  gårdar  af 
betydenhet  finnas  icke.  På  säteriet  Bjärs- 
veds  egor  låg  intill  år  1809  Nissafors 

bruk,  men  flyttades  detta  år  till  Källe- 
ryds  socken;  nämnda  säteri,  1^/^  mtl,  är 
nu  sönderstyckadt  och  bebos  af  bönder, 

ehuru  fortfarande,  jemte  andra  4'/^  mtl, 
tillhörande  bruket.  —  Militice-boställen 
äro  Alabo  och  Mårtenstorp,  hvardera  1 

mtl;  —  Öreryd,  med  garfveri.  Fager- 
berg, Ulfvestorp,  med  såg  och  q  värn, 

äro  byar.  —  Adress:  Gölingstorp  eller 
Gislaved. 

Orryd,  gästgifvaregård  i  ofvanbeskr. 
socken,  hvarifrån  skjutsas  till  Unnaryd  i 

nordost  1^/,  mil,  Norlida  i  sydvest  iV', 
mil,  Kättsjö  i  nordvest   IV2  ™il' 

Orsbyholm  eller  Örsby,  frälse-sätari 
ora  4'/.,  mtl,  beläget  vid  norra  ändan 
af  en  liten  sjö  i  Ljunga  socken  af  We- 
stra  härad  och  Jönköpings  län.  Ofver 

egorna  går  södra  stambanan  mellan  Säf- 
sjö  och  Stockaryd.  Säteriet  hörde  förr 
under  Eksjö-Hofgård,  egdes  år  1770  af 
landshöfdingen,  frih.  C.  E.  Silfverhjelm, 

men  är  nu  förvandladt  till  by  och  styc- 
kadt  mellan    15  brukare;  folkra.   140. 

Örsjö,  Örrsjö,  annex-socken  till  Sö- 
dra Willie  pastorat  inom  Ljunitz  härad, 

är  belägen  uti  Wemmenhögs  härad  af 

Malmöhus  län,  1^/,  mil  v.n. v.  från  Ystad, 
**/,  mil  från  hafvet  och  V4  mil  frän 
moderkyrkan,  med  en  medelhöjd  af  95 

fot;  arealen,  0,o78  qvadratmil  land  = 
1,805  tid  eller  10,108  qv.-ref  (Forsell 

uppgaf  1,713  tid,  hvaraf  2  vatten),  är  för- 
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delad  pfi  12l',e  mtl,  deraf  S}]\]^  mtl 
skatte,  2|,V;,''4;]  krono  och  iVo  frälse,  i 
178  brukningsdelar.     Socknen  innefattar 
2  byar,  Örsjö  och  Torsjö,  med  god  åker 
och  ängsmark  samt  torljord,  fiske  uti  en 
mindre  insjö;  beboddes  1866  af  cirka 

1,050  inbyggare.  All  fast  egendom  ta- 
xerades till  756,500  rdr.  —  Barnunder- 

visningen   beshides  i  en    fast   skola  om 
3  klasser,  af  examinerad  lärare;  skol- 

barnens antal  uppgår  till  200,  deraf  c:a 
60  undervisas  i  hemmet;  planteringsland 
finnes  om  14,000  qvadratfots  ytvidd; 
till  skolväsendet  äro  anslagna  28  kubik- 

fot helgonskyldskorn.  —  En  runsten  fin- 
nes med  inskriften:  iLiimi:  riötl)i:  ötin: 

tljauöi:  iftcr:  i^utbulfa:  brutl)iir:  sin: 

l)artl)a:  liutl)itu:  trill.  —  Gårdar:  I  Ur- 
sjö  by  är  1  mtl  kaptens-boställe,  —  1 
mtl  annex-hemman  till  prostgården,  — 
Vg  mtl,  välbebygdt,  eges  af  en  bonde; 

—  i  Thorsjö  by  eges  1  /jfYV'!;  "^^l  af  gr. 
Stenbock,  —  z^^■f^'^  mtl  lyder  under  Dy- 

beck.  —  Adress:  Ystad. 

Örsjö,  gästgifvaregård  i  Madesjö  soc- 
ken. Södra  Möre  härad  och  Kalmar  län, 

1  mil  från  Nybro  köping;  härifrån  skjut- 
sas till  Emmaboda  i  s.v.  IV2  ™il.  till 

Börsryd  i  öster  1^4  tnil,  till  Eriksraåla 
i  vester  2  mil. 

Örsjön  i  Bohus  län,  Hjertums  socken 
af  Inlands  Torpe  härad,  utgöres  af  den 
stora  vattensamlingen  pä  gränsen  mellan 
nämda  socken  och  Dalsland,  med  till- 

lopp ur  en  mängd  små  sjöar  i  Fräkne, 
förutom  från  sjöar  inom  häradet,  och 
uttömmer  sig  genom  Uddevallaån.  Näst 
Bullaresjöarne  är  denna  sjö,  med  en  vidd 
af  2,300  tid,  den  största  fiskvattensam- 

ling i  länet;  är  isynnerhet  rik  på  slom 

(Osmerus  eperlanus)  och  sa)'f  (Cyprinus 
erythrophthalmus);  den  erbjuder,  med  sina 
holmar  och  uddar  samt  ända  till  vatten- 

brynet nedgående  skogar,  som  här  och 

der  öppna  sig  för  att  framvisa  en  od- 
ling, en  menniskoboning  eller  en  mossig 

klippvägg,  de  vackraste  situationer  i  Bo- 
hus län.  Ingenstädes  lärer  man  väl  heller 

bättre  än  i  grannskapet  af  denna  ro- 
mantiska sjö  fatta  den  höga,  allvarliga, 

men  melankoliska  prägel,  som  naturen 
har  påtryckt  ett  äkta  nordiskt  landskap. 
Invid  Smedstakan  i  Gustaf  Adolfs  socken 

i  Elfsborgs  län,  finnes  på  350  fots  höjd 
öfver    hafvet    samt   vid  sjöns  utlopp  vid 

stora  Läreshovattnet,  vester  om  Örsjön,  la- 
ger af  snäckmergel  eller  snäckgrus.  — 

Öfver  Örsjön  forslas  vintertiden  skogs- 
produkterna från  de  hemman,  som  äro 

belägna  längst  upp  i  fjellen,  och  med 
dess  vatten  drifves  det  på  Dalsidan  an- 

lagda  Kollerö  jernbruk. 
Örsjön  i  Ilnllaryds  socken,  Sunnerbo 

härad  och  Kronobergs  län;  en  udde  i 
denna  sjö  utmärktes  1603  som  råmärke 
mot  Danmark. 

Örskär,  ö  och  fiskläge  uti  Börstils 
socken,  Frödsåkers  härad  af  Stockholms 
län,  3  mil  från  Öregrund,  längst  i  norr 
af  de  till  detta  län  hörande  holmar.  På 

ön  finnes  en  ansenlig  fyrbåk,  som  först 
blifvit  anlagd  af  riksskattraästaren  Sten 

Bjelke,  sedan  afbränd  af  åskeld,  hvar- 
efter  den  nu  åter  blifvit  uppförd  af  sten, 
med   rörliga  polerade  metallspeglar. 

Örslösa,  socken,  och  med  Sötie,  Wähla 
och  Gillstad  ett  regalt  pastorat  af  2:dra 
klassen,  uti  Skara  stift,  med  ölj,^  mtl 

och  2,340  personer,  3  mil  från  stifts- 
staden. Det  gränsar  i  vester  till  Wenern 

eller  s.  k.  Dalbosjön,  i  norr  till  Eackeby 
eller  Sunnersbergs  församlingar,  i  öster 
och  sydost  till  Kåda,  i  söder  till  Hjerpäs, 
i  sydvest  till  Tådeneds  socken.  Hela 
Örslösa  församling,  utgörande  en  sträck- 

ning af  2  mils  längd  ifrån  en  i  Wenern 
utskjutande  landtunga,  kallad  Främjan 

(med  fyrbåken  Höndeu),  intill  Hägges- 
leds  socken,  består  af  ett  flackt  land, 
öfverallt  uppfyldt  med  högre  och  lägre 

bergkullar,  så  i  åkerjorden  som  i  skogs- 
trakterna, dock  utan  någon  betydlig  landt- 

höjd.  Dessa  berg,  på  de  stora  åkerfälten 
alldeles  nakna,  förorsaka  att  åkern  är 
besvärad  af  bergsyra,  som  ock  högst 
sällan  genom  dikning  afledes.  Jordmånen 
är  i  Örslösa,  Wähla  och  Gillstad  i  all- 

mänhet en  hård,  men  fruktbar  lera,  på 

sina  ställen  en  svag,  sandblandad  fim- 
jord  på  lerbotten,  såsom  en  del  jord  vid 
Månslunda  och  Tubbetorpet.  Åkerjorden 

i  Sone  socken  är  den  bördigaste  svart- 
mylla på  lerbotten,  men  i  s.  k.  Främjan, 

enda  betet  för  Sone  sockens  kreatur,  och 

å  en  stor  derintill  liggande  utmark  be- 
står den  af  sandjord.  Skog  hafva  Gill- 

stad, Wätila  och  en  del  af  Örslösa  nå- 
gorlunda till  husbehof,  men  många  byar 

i  Örslösa  äro  alldeles  utan  skogsmark, 
äfvensom  i  Sone,  der  ej   mer  än  9  å  10 
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tid  belöpa  sig  på  heratnanet.  Ängen  iir, 
då  maderna  undantagas,  högst  otillräck- 

lig inom  hela  foisamliugen,  den  består 
uti  instängda  vildmarker,  som  rödjas  och 
skördas  till  hö.  De  få  artificiella  ängar 
som  finnas,  visa,  genom  den  goda  skörd 
de  lemna,  att  ängen  kan  och  bör  för- 

ökas. Mossar  finnas  endast  inom  sko- 
garne; svårigheten  att  afleda  vattnet  samt 

den  ansenliga  mängd  åkerjord,  som  fin- 
nes till  hvarje  hemman,  har  hittills  hin- 
drat deras  odling.  Torfmosse  finnes  på 

Främjans  utmark.  Betet  är  någorlunda 

tillräckligt.  luga  större  vattendrag  fin- 
nas, endast  tviiiine  bäckar,  som  väl  kunna 

flöda  starkt  vid  flodtider,  men  uttorka 
alldeles  i  de  torra  åren;  uti  den  ena  är 

vid  Wahlberg  en  husbehofsqvarn.  Lin 
sås  till  husbehof,  hampa  i  en  och  annan 
kålgård,  potates  allmänt,  rofvor  stundom 
på  åkern,  som  då  gödslas  ofvanpå,  tobak 
planteras  uti  kryddgårdarne.  På  den 
hårda  leran  inträffa  i  torra  år  stundom 

missväxt,  såsom  aren  1807  och  1809, 
då  leran  drager  sig  för  hårdt  ihop  om 
nätterna  och  faller  sönder  uti  stundoro 

turasl)reda  sprickor.  Allmogens  hästar 
såväl  som  nötkreatur  äro  små.  Stor 

skada  har  tillfogats  kreaturen  af  de  sig 

till  otrolig  mängd  i  sednare  åren  för- 
ökade vargarne.  Bäfrar  finnas  äfvcn  till 

ett  ringare  antal.  Fåren,  af  gammal 
svensk  race,  med  rak  och  grof  ull.  har 
gifvit  högst  o  (t  pr  år.  Bi  finnas  vid 

de  flesta  gårdar;  1  å  2  moderkupor  hy- 
sas vanlisen  öfver  vintren;  bi-afvelii  har 

hindrats  af  bristande  blomsterängar  och 
klöfverfält.  Ohyra  på  säd  och  gräs  är 

sällsynt,  utom  stundom  rotmask  och  snig- 
lar på  rågen  samt  bladlöss  pä  ärterna. 

Fiske  idkas  mycket  af  Sönes  sockneraän, 
äfvensom  af  den  del  af  Orslösas,  som  bo 
invid  Wenern.  Af  vikit  finnas  endast 

harar  och  stundom  någon  orre.  De 

fordom  i  mängd  här  varande  kronhjor- 
tarne ha  blifvit  alldeles  utödda.  Till 

tegelslagerier  finnas  nog  tjenliga  mate- 
rialier,  men  ej  tillräcklig  skog.  Nästan 
hvar  och  en  af  allmogen  förfärdigar  sjelf 

sina  åkerredskap  (som  ännu  1818  ut- 
gjordes af  den  vanliga  vestgötajeruplogen 

med  kort  Icnkås  och  dragés  af  2:ne  par 
dragare,  af  vanlig  fyrkantig  harf  med 
jernpinnar,  gåsfot  och  bollt  eller  vält) 
och     husgerådssaker,    utom  smidet,    som 

erhålles  hos  flera  i  församlingen  boende 
klensmeder.  Afven  bereder  hvar  och  en 

sina  ludna  förskinn,  medelst  en  beta  af 
mjöl  och  salt,  som  gör  dem  ganska  rena 
och  mjuka.  De  många  här  befintliga 
väderqvarnar  byggas  älven  af  bönderna 
sjelfva.  Genom  odlingsföretag  utmärkte 

sig  1817  dåvarande  klockarcu  Fornan- 
der,  som  1797  tillhandlat  sig  en  utmark 
om  8  tid  jord  på  50  år,  och  hvilken 
han  förutnämnda  år  ej  allenast  uppbrutit 
till  en  bärande  åker  samt  användt  den  i 

jorden  varande  stenen  till  en  dubbel 
stenmur  omkring  marken,  öfver  300  fam- 

nar lång,  utan  äfven  uppfört  tillräckliga 
åbyggnader  samt  uppfredat  på  ett  berg 
inom  marken  en  vacker  granskog.  All- 

mogens lefnadssätt  är  mycket  sparsamt 
såväl  i  mat  som  klädedrägt.  Af  karlarne 
brukas  den  endast  af  hemgjordt  vadmal 

eller  skinn,  af  qvinnfolken  endast  af  hem- 
väfda  ylletyger,  i  h vilkas  förfärdigande  de 

äro  särdeles  öfvade;  deremot  äro  de  ej  '; 
långt  komna  med  linets  handtering,  hvar- 
ken  i  spanad  eller  väfnad.  —  Örslösa,  mo- 

dersocken, är  belägen  uti  Kållands  härad 
af  Leckö  fögderi  och  Skaraborgs  län,  1  mil 
från  Lidköping,  3  mil  från  Skara,  med  en 

medelhöjd  af  195  fot;  arealen,  0,224  qv.- 
mil  =  5,184  tid,  deraf  972  tid  (0,oi.' 
qv.-mil)  skog  (Forsell  uppgaf  4,189  tid, 

deraf  10  vatten),  är~  fördelad  på  10  sk., 
2'^  4  kr.,  3  frälse-säteri  och  4  fr.,  tills. 
19%  mtl,  alltså  262  tid  på  1  mantal. 
All  fast  egendom  är  taxerad  till  621,200 
rdr.  Inbyggarnes  antal  är  något  öfver 

880,  som  afyttra  ej  ringa  qvantitet  spann- 
mål, för  öfrigt  hänvisas  rörande  närin- 
garne till  pastoratets  förestående  beskrif- 

ning.  Vid  Örslösa  gästgifvaregurd  är 

Kållands  härads  tingshus.  —  Örslösa  s:n 
skall,  enligt  en  gammal  sägen,  fordom  he- 

tat Ödeslösa,  af  Digerdödens  förskräckliga 

härjande,  hvilken  skall  der  lemnat  blott 

3  personer  vid  lif.  En  i  sednare  tider  iii- 
träfi"ad  (1596 — 98)  svår  hungersnöd  och 
vattuflod  i  Westergötland  lär  äfvcn ledes 
härjat  svårt  inom  denna  socken,  efter  den 
blifvit  kallad  Örslösanöden  (troligen  så  be- 

nämnd deraf,  att  den  enda  underrättels»  n 
man  har  derom,  är  inskrifven  i  Örslösa 
kyrkobok).  Kyrkan  blef  år  1800  oml)yggd 
och  ansenligt  utvidgad,  hvarefter  den  år 

1812  uppgafs  såsom  en  af  de  vackraste 
i  stiftet. 
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Å  en  grafsten  på  kyrkogården  fin- 
nes i  latinsk  hexameter  en  biografi  öfver 

prosten  Elias  Björck,  hvars  fader  skall 
här  varit  Centurio;  sannolikt  är  handen 
hos  Ennes  (konung  Carl  XII:s  krigare) 

anförde  kaptenen  vid  Skaraborgs  regi- 
raente,  Bengt  Björck,  hvilken  blef  fån- 

gen vid  Dniepern  efter  Pultawa-slaget  och 
hemkom  1722  från  Tobolsk.  —  Körande 
undervisningens  bestridande  i  början  af 
innevarande  århundrade,  så  har,  genom 
nitfuUt  bemödande  förutnämnde  Fronde- 
lius,  som  här  varit  klockare  och  skolmästare, 
i  öfver  40  år,  allmogen  i  allmänhet  lärt 
sig  att  väl  läsa,  många  bland  dem  äfven 
att  skrifva  och  räkna;  äfven  hade  han 

genom  sina  musikaliska  kunskaper  bi- 
bragt  församlingen  en  ganska  korrekt 

sång,  som  är  ovanlig,  der  orgelverk  sak- 
nas. Nu  bestrides  undervisningen  i  en  fast 

skola  om  2  klasser  af  en  exarain.  lärare  för 

c:a  1 40  barn.  År  1 8 1 8  gjordes  i  en  åker  ett 
fynd  af  ivännesammanböjdaguldtenar,  och 

på  Månslunda  egor  en  i  tväune  hvarf  sam- 
manböjd  ögla  af  guld.  —  Gårdar;  Kjells- 
torp,  med  Backa,  Sjöbohl,  Gräflorne  och 
Storegården,  förut  1  ratl  hvartdera,  år 
1717  tillsammans  skattlagda  till  3  mt! 

säteri,  och  '/.,  frälse  Tubbetorp  egas 
under  Ranåker.  Främmesta,  Kihl  och 

Fogelberg,  alla  med  särskilda  artiklar.  — 
Örslösa  by,  deraf  1  mantal  stora,  re- 
duceradt  från  kongliga  drotset  grefve 

M.  de  la  Gardie,  är  pastors  tilldelnings- 
stom,  1  mtl  är  kyrkoherde-boställe ;  arren- 
datorn  häraf  på  1850-talet  hade  fredat 
en  större  areal  af  boställets  mark  och 

derigenom  framkallat  frisk  och  växtlig 

skog ;  —  '/4  riitl  är  klockarebol,  1  frälse 
och  P/o  skatte,  med  7  hemraansbrukare. 

—  Ettrum,  by,  af  2 '/g  oitl  skatte  iVo 
frälse,  hvilka  sednare  år  1721  äro  utbytta 

fråu  kronan  af  riksrådet  grefve  Claes  Eke- 
blad,  samt  af  V,  krono,  som  bar  blifvit 
skattevrak  och  sedan  anordnadt  till  ka- 

pellaus-boställe.  —  Tubbetorp,  1  frälse 
och  1  skatte  (år  1496  erhöll  Yrian  Sparre, 
en  Kristian  I:s  tjenare,  ett  förläningsbref 

på  sitt  arfvegods  Tubbetorp).  —  Fåre- 
klämman ',4.  är  railitice-boställe.  —  Måns- 

lunda %  skatte,  och  Östentorp  1,  äro 

byar.  —   Adress:  Lidköping. 
Örsrum,  gästgifvaregård  i  Grenna 

soken,  Wista  härad  och  Jönköpings  län ; 
skjutsar    till    Grenna   i  vester  iVg    mil, 

VII. 

Hult  i   u.o.   IV4   mil,   Hullarydl  s.o.  l^j\ 
mil,  Fruktnöte  i  öster   1'  g   mil. 

Orsta,  frälse-säteri  om  V  .^  mtl  i  Vestra 
Kyds  socken  och  Bro  härad  af  Uppsala 
län;  med  en  areal  af  1,833  qvadratref, 
deraf  381  åker  och   170  äng. 

Örsta,  by  i  Kumla  socken  och  hä 

rad  af  Örebro  län,  på  4  n:r,  l'/.^  skatte, 
'/o  frälse,  i  8  hemmansbruk  och  taxe- 

rade till  64,000  rdr,  med  90  inbyggare; 
har  ett  sandstensbrott. 

Örsunda,  1  mtl  sk.  '/^  fr.,  med  qvarn 
och  såg  i  Gryta  socken  af  Hagunda  hä- 

rad och  Uppsala  län;  arealen  är  3,764 
qv.-ref.  deraf  598  åker,  158  äng.  Egare 
kammarherre  N.  Tersmailen  på  Hessle. 

Orsund  eller  Orsundslro,  lastplals 

med  rymlig  brygga,  i  Fröjeslunda  soc- 
ken af  Uppsala  läu,  nedanför  den  be- 

tydliga träbro,  som  för  stora  landsvägstra- 
fiken mellan  Uppsala  och  Westerås  är  an- 

lagd öfver  nedan  beskrifna  Orsundaän.  (En 
fond  finnes  samlad  till  brons  ombyggnad 

af  sten).  Här  är,  sedan  gammalt,  bytes- 
plats för  hela  den  oragifvande  slättbyg- 

dens spannmål  mot  skärgårdsvaror.  Stället 
har  på  sednare  tider  fått  förökad  vigt, 
dels  genom  anordnandet  af  en  regulier 

sjökommunikation  med  hufvudsladen,  be- 
sörjd af  en  ångbåt  om  16  hästars  ki-aft 

samt  med  5  pråmar  om  tillsammans  57 
lästers  drägtighet,  dels  ock  derigenom, 
att  här  är  station  för  ett  inom  Lagunda 

och  Hagunda  härader  bildadt  så  kalladt 

»Varuanskafi'ningsbolag»,  hvilket,  gruu- 
dadt  på  aktier  och  med  af  Kongl.  Maj:t 
faststäldt  reglemente,  har  för  ändamål 

att  genom  större  och  omsorgsfullare  in- 
köp till  billigare  priser  bereda  ortens 

invånare  lättare  tillgång  på  åtskilliga  för 
landtmauneu  behöfliga  varor,  såsom  sill, 

salt,  kabeljo,  kalk,  rödfärg,  tjära,  sten- 

kol och  jernefi"ekter  va.  va.,  i  hvilket  af- 
seende  bolaget  redan  utvecklat  en  för 

orten  rätt  gaguelig  verksamhet.  Erfor- 
derliga byggnader  äro  uppförda.  Här 

anlades  ock  i  medlet  af  1850talet,  ett 

större  bolagsbräiineri  för  hvars  bedrif- 
vande  årligen  åtgick  2,500  t:r  säd,  400 
famnar  ved  och  200  tunnor  stenkol.  — 
Underhållet  af  den  V2  ™il  långa  farleden 

från  Örsundsbro  till  åns  utlopp  i  Låsta- 
viken  af  Mälaren  bekostas  af  en  för  så- 

dant ändamål  bildad  hamn-  och  grund- 
penningskassa,  och  kunna  här  5  å  6  fot 

92 
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djupgående  fartyg  framgå.  Vid  Örsunds- 
bro  är  postslation  sedan  1866.  —  Stället 
har  ock  historisk  märkvärdighet.  Vid 

Örsundsbro,  en  af  de  broar,  som  om- 
talas i  Upplandslagen,  vid  beslämraandetaf 

sydvestra  gränsen  för  folklandet  Tiunda- 
land,  skall  danska  våldskonungen  Mag- 

nus omkring  1160  blifvit  dräpt  af  0st- 
göta-konungen  Carl  Sverkerson;  här  mötte 
hertig  Magnus  af  Saxen  1568  hertigarne 

Johan  och  Carl,  sed^an  han  flytt  undan  ko- 
nung Erik  XIV.  Ar  1613  var  här  en 

tull.  När  Carl  Gustaf  (sedermera  Carl  X) 

red  öfver  denna  bro  på  vägen  till  Upp- 
sala, skall  han  hafva  yttrat;  «dåjag  nä- 

sta gång  komm«r  denna  väg,  är  jag  antin- 
gen ett  hufvud  högre  eller  lägre»;  d.  v.  s. 

hans  längd  skulle  antingen  ökas  genom  kro- 
nans tillkomst  eller  minskas  genom  hufvu- 

dets  förlust.  —  En  runsten  vid  ån  har  föl- 
jande inskrift:  tl)ikrastr.  Ut.  raisa.  stain. 

tbiusa.  at.  .^ulmkair.  fatljur.  sin.  kotl)au. 
l\utl).  l)iiibi.  sal.  lians,  boanta.  ,ikur. 
Inili.  riöi  stacii.  tbiusa. 

Örsunda-ån,  ett  af  Mälarens  tillflöden 
från  Uppland,  upprinner  ur  en  mängd 
smärre  vattensamlingar  på  Långhedeus 
bergssträcka,  bland  hvilka  det  största  är 

Wånsjön  inom  Wester-ljcufsta  socknedel  af 
Thorstuna  härad  i  Westnianland.  Till 

en  början  flyter  ån  mot  söder  genom  en 
bergländig  trakt,  har  4  tillflöden,  deraf 
från  vester  Simtuna  ån,  böjer  sig  derpå 
mot  öster  och  flyter,  sedan  den  från  norr 
upptagit  Skattmatisö  eller  Tliorstunån, 
som  i  sitt  nedersta  lopp  utgör  en  del 

af  längränsen  mellan  Westerås'  och  Upp- 
sala län,  in  i  det  sistnärada,  der  den 

efter  Vl^  mils  l9pp  dels  genom  Lagunda 
härad  (Långtora,  Nysätra,  Biskopskulla 
och  Fröjeslunda  socknar),  dels  från  och 

med  Ålsta  sjön,  på  gränsen  mot  Ha- 
gunda  härad  (Gryta  och  Giresta  socknar), 
tills  den  utfaller  i  Låstaviken.  Ett  til- 

lopp ifrån  Thorstuna  härads  östligaste 

hörn  är  Lillan  från  Bysjön;  till  det- 
samma kommer  eu  större  gren  från  Lill-, 

Strand-  och  Stennäs-  sjöarne,  samt  en 
mängd  mindre  i  de  skogiga  gränstrak- 

terna af  Hagunda  härad.  Orsundaän  är 
20  till  25  fot  bred,  ofta  tämligen  djup, 
men  med  låga  stränder,  numera  efter 
muddring  segelbar  för  8  fots  djupgående 

fartyg,  %  mil  frän  dess  mynning,  till  Or- 
suudabro  (se  förestående  artikel).  Sägner, 

som  af  minnesmärken  bestyrkas,  finnas  om 

en  båtled  uppefter  Orsundaån.  —  Utmed 
ån   finnas  aflagringar  af  svämmlera. 

Orsås,  Orsaas,  annex-socken  till  Sven- 
Ijunga    pastorat,    är    belägen    uti  Kinds 
härad    och    Elfborgs   län,    3Vo  mil  s.s.o. 

från  Borås,  vid   385  fots  höjd  öfver  hat- 
vet ;    arealen,    0,780    qvadratmil  land   = 
18,051   tid   och  0,031    qvadratmil  vatten, 
(Forsell  uppgaf    18,584   tid,    deraf    78U 

vatten),    är  fördelad  på  7 '/o  mtl    skatte, 
2^/,  krono  och    7^/^   frälse,    tillsamman^ 
17%  mtl,  bebodda   af  1,200  inbyggare. 
Marken  är  något  bergig,  jordmånen  sand 
blandad  svartmylla,  skog  växer  till  nödigt 
behof.     Jordbruksfastigheten    tax.    1865 
till  322,500  rdr,    verk   och  inrättningar, 
som   bestå   af  Borryds  såg.  Kärrets  qvarii 
och  såg,  Eisa  qvarn,  Eöstorp  qvarn  och 

såg  samt  Astarps  såg,  till  6,700  rdr.  — 
Kyrkan,  0,8  mil  från  moderförsamlingens, 

är  af  sten   och    gammal.     Barnundervis- 
ningen   bestrides    i    en    flyttbar   och  eu 

små-skola  af  en  lärare  och  2  lärarinnor; 
skolbarnens  antal    är    c:r    200,    deraf   7 

begagna    undervisning  endast   i   hemmet. 
Intet  skolhus  finnes.      I  kyrkodörren  ses 
2:ne  i  kroppsstorlek  uthuggna  figurer,  och 
af  inskriften   finner  man,  att  ena  figuren 
skall  föreställa  Måns    Eriksson   till    Eef- 
vesjö,  död   1598,  21  år  gammal.    Dessa 

figurer  föreställa  troligen    2:ne  i  en  tra- 
dition  omnämnda  herrar,  hvaraf  den  ena 

bott  på    Risa  säteri    och  den    andra  på 
Refvasjö,  hvilka    skola    dödat    hvarandra 
i  envig  på  den  mellan  Röstorp  och  Risa 
liggande    bron,    ännu    kallad   Mordbron. 
Socknens  historiska  minne  kan  läsas  un- 

der   art.    Risa,    socknens    största    gård. 
Vidare  må  af  gårdar  nämnas:     Gulhkog 

V2  krono-säteri    och    majors-boställe,   — 
Björlida,    V2    militiae,    —    Bullsäng    1, 
är    kronofogde-boställe   (Gårdarne    «Bul- 
sengh»  i  Örsås  och  Brodene  i  Smula  soc- 

ken lemnades   1465  af  Magnus  Eriksson 
såsom    betalning    för   den    skuld   af  50 
svenska    mark  han  i  sitt  fängelse  iråkatj 

till  Stafi^an  Bengtson).  Örsås  stom  Vj; 
Vid    '/4    Klä/van    idkas    väfnadshandel;^ 
—   V*  skatte   Ågärde   med  garfveri; 

'/32    Åstarp    med    lägenheten    Hagatorj 
eges  af  Strörasfors  bruksbolag.    Byar  är< 
vidare   Boda,  Passarp,  Röstorp,  Borvyc 
Tittebo  och   Örsås,    den  sednare  på   iVi^ 
mtl  sk.  med  1 1  brukare.  Adr.:  SvenljungJ 
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Örtjernsberget,  en  ansenliuf  bergshöjd 
i  norra  delen  at  Nya  Kopparbergs  soc- 

ken i  Örebro  län.  Dess  höjd  är  omkring 
1,200  Ibt. 

Örtotta,  (Hörtyft*  1283),  med  Lilla 
Harrie,  alternerande  regalt-patronelt  pa- 

storat af  2:dra  klassen,  1  mil  n.n.o.  frän 

stiftsstaden  Lund,  med  iSV^g  mil,  bebodda 

af  1,260  personer.  —  Örtofta,  moders- 
socken, är  belägen  uti  Harjagers  härad 

af  Malmöhus  län,  med  Källingeiiii  till 
gränsskiliiad  i  söder  mot  Hiista  socken 

af  Torna  härad;  arealen,  0, 12.-.  qv.mil  = 
2,893  tid,  (Forsell  uppgaf  2,962  tid, 
deraf  2  vatten),  är  fördelad  pä  S^^  mtl 
frälse  och  1  ratl  krono.  Socknen,  med 

en  medelhöjd  af  115  fot  ötver  hafvet, 
har  till  det  mesta  jemn  mark,  lermylla 
till  jordmån,  brist  på  skog,  och  beboddes 

1865  af  750  inbyggare.  Hela  tax. -värdet 

var  629,000  rdr,  "deraf  6,600  rdr  för  verk och  inrättningar.  Statens  Södra  stambana 

går  genom  socknen,  med  station  vid  Ör- 
tofta herrgård;  stationshuset,  inspektörs-, 

magasins-,  vattenstations-,  och  2  banvakta- 
rehus  äro  tax.  till  24,600  rdr.  —  Jus  Pa- 

tronatus har  egareu  till  Örtofta,  såsom 
det  ur  1569  års  landebok  vill  synas  »af 
Arilds  tid»  af  ålder  utöfvat,  men  för  öf- 
rigt  varit  underkastad  tvist.  Barnunder- 

visningen bestrides  uti  en  fast  skola  om 
3  klasser  och  i  en  småskola,  af  3  exami- 

nerade, 2  ordinarie  lärare  och  en  lära- 
rinna; dessutom  finnes  en  slöjdskola  för 

flickor,  inrättad  af  enkegrefviunau  E. 
Diicker,  född  Berg  von  ].inde,  samt  i 
socknens  öfra  del  en  mindre  skola,  kallad 

Slättängs.  I  fyrstämmig  sång  har  mu- 
sikdirektören Hallberg  från  Landskrona 

meddelat  undervisning  efter  en  skottsk 
method,  med  den  framgång,  att  han 
redan  efter  14  dagar  kunnat  låta  92  af 
siua  sångare  gifva  concert  i  Örtofta  kyrka. 
Skolbarnens  antal  är  133;  till  skolan 

hörer  plajiteringsland  af  21,000  qvadrat- 
fots  ytvidd;  till  skolväsendet  är  helgon- 
skylden,  27  kub.-fot  4  k:r,  anslagen.  Bland 
fornminnen  omnämnes  s.  k.  ÖrnekuUeii 

stora  ättehögar  kring  Örtofta  gård,  och 
under  ombyggnaden  af  Örtofta  gårds  n:a 

flygel  gjordes  ett  fynd  bestående  af  en  guld- 
kedja om  16  dukatersvigt  med  en  vidhän- 
gande saphir.  En  dopfunt  af  hög  ålder  i 

kyrkan.  Atven  historiska  minnen  har 
denna    socken.     Före    slaget   vid    Lund 
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hade  Carl  XI  sitt  läger,  frän  11  Nov. 
till  4:de  December  1676,  invid  Örtofta 
med  högqvarter  i  Benstorps  by;  gården, 
som  han  der  bebodde,  fick  sedan  genom 
hans  föranstaltande  en  jordrymd  af  flera 
tid  sig  anslagen.  Generalerna  Ascheberg 
och  Galle  bodde  på  Örtofta  gård,  för 
att  bevaka  det  derinvid  liggande  vadet 
öfver  Löddeström.  Natten  (öre  slajret 
föreföll  en  skärmytsling  bakom  Örtoftas 

södra  trädgård,  der  generalmajor  Meijer- 
heims  försök  att  oroa  Aschebergs  flygel 
möttes  med  ett  motstånd,  som  nödgade 

honom  att  draga  sig  tillbaka.  —  Stör- 
sta gården  är  Ör<o/<a  frälse-säteri ;  se  d. 

art.  —  Toftahobn  1  mtl,  och  Sveaborg 
'/o  nitl,  äro  afvelsgårdar  under  Örtofta. 
—  Wäggarp  1  mtl,  är  kyrkoherdebo- 
ställc,  (VVäggerup  synes  fordom  varit  soc- 
(ken.  —  Benstorp  by,  deraf  '/^  mtl  ligger 
inom  Lilla  Harrie  socken.  —  Adress: 
Örtofta. 

Örtofta,  Yrtofta  (1346)  Ertsefte  fräl- 
se-säteri  uti  Örtofta  socken,  Harjagers 
härad,  och  Malmöhus  län.  2,4  mil  från 

Malmö,  af  'd\\  mtl.  Gården,  belägen 
på  östra  stranden  af  Bråån,  nära  dennes 
förening  med  Löddeström,  på  tre  sidor 
omgifven  af  ån,  är  bebyggd  med  ett  två- 

våningshus på  en  hög  källarvåning  och 
täckt  af  ett  kroppåstak,  har  en  öfver 
porten  anbragt  väl  huggen  sandsten  med 
Barnekowska  och  Stenbockska  vapnen 
samt  initialerna  C.  B.  och  E.  C.  L.,  jemte 

årtalet  1728  och  en  inskrift.  Bonings- 
huset intager  vestra  sidan  af  en  borg- 
gård, öppen  mot  öster;  i  norr  och  söder 

om  borggården  ligga  2:ne  envåningshus, 
på  andra  sidan  om  en .  kanal  ligga  la- 

dugård, magasin,  mejeri  m.  fl.,  söder  om 
ladugården  ligger  trädgården,  i  vester 
parken,  vid  hvars  norra  ända  socknens 
lilla  kyrka  är  belägen.  —  Inan  herr- 

gården fanns  till,  nämnas  Örtofta  och 

Weggetorps  (Weggarp)  byar;  den  först- 
nämnda anses  blifvit  upptagen  af  den 

sednares  byamän,  och  har  man  sålunda 
velat  härleda  Örtoftas  namn  af  ora,  be- 

tesmark, och  toft,  det  närmast  gården 
liggande  åkerstycket.  Gårdens  första  egor 
skulle  således  blifvit  upptagna  pä  oran 
eller  betesmarken,  och  dessa  nyodlingar 
blifvit  kallade  tofterna  på  oran,  sedan 
förvandladt  till  Örtofta.  År  1346  gaf 
kaniken  Nils  Bunkeflo  sina  gårdar  i  nämda 



728 Örlcf(a. Örtofta. 

byar  till  en  altars-stiftelse  i  Lunds  dom- 
kyrka. Ar  1383  bortgaf  erkedjeknen  i 

Lund,  Haqvin,  en  gård  i  Yrtofta,  som 

han  köpt  af  Håkan  Wipe.  (I  Necro- 
logiitm  Lundense  namnes  en  Haqvinus 
filius  Pauls,  som  gifvit  fjerdedelen  af  en 
gård  i  Ertiefte  till  brödrakonventet  i  Lund). 
Oitofta  gårds  äldsta  egare  antages  tillhört 

familjen  Glob,  men  den  första,  man  med  sä- 
kerhet känner  som  herre  till  gården,  är  rid- 
daren Thasued  eller  Truid  Knutssou  Hass 

eller  Ilas,  som  förde  en  af  svart  och  hvitt 
klufveu  sköld,  och  var  höfvidsman  på 

Wisborg  Ull — 1437.  Farfadern  Truwed 
Hasse  (såsom  namnet  äfven  finnes  skrif- 
vet)  lefde  omkring  år  1327.  Nämnde 
Truid  eller  Trwveth  Hasse  varmed  bland 
de  skånska  herremän,  som  1380  slöto 

ett  fördrag  om  allmän  landsfrid.  Ör- 
tofta beboddes  sednare  af  sonen,  riddaren 

Knut  Thruedsson,  och  öfvergick,  troligen 

1522,  med  Maria  Hasse  till  danska  riks- 
rådet Tönne  Wennersson  Parsberg,  kom 

med  dennes  dotter  Gertrud  till  danska 

riksrådet  Johan  Björn  och  med  dennes 
dotter  Anna  till  Kristoffer  Lindenow, 
egare  af  gården  1550.  Örtofta  såldes 
af  sonsonen  Gottfrid  Lindenow  (en  lärd 

herre)  till  Eske  Bille,  befallningsman  på 
Helsingborgs  slott  och  sedan  länsman  på 
Mariager;  efter  haas  död  1619,  afstodo 
flera  af  arftagarne  sina  andelar  i  det 
gäldbundna  godset  till  den  rike  Eske 
Broek,  son  af  Billes  faster,  mot  att  Broek 
skulle  påtaga  sig  all  vidlådande  skuld. 
Efter  honom  skall  Örtofta  tillfallit  Tyge 
Brahe,  som  dock  snart  åter  måste  hafva 
sålt  gården  till  riksrådet  Frans  Lykke; 

ty  1632  sålde  denne  Örtofta  till  läns- 
domaren  i  Skåne,  Henrik  Ramel,  med 
hvars  dotter  Elsa  gården  öfvergick  till 
vice  presidenten  Kristian  Barnekow,  inom 

hvars  slägt  den  förblef  en  tid,  tills  hof- 
marskalken  Carl  Filip  Säck  genom  gifte 
bekom  lösningsrätt  till  Örtofta,  dit  han 
inflyttade,  anlade  alléerna  och  parkerna 
samt  förskönade  i  allmänhet  egendomen, 
som  då  utgjordes  af  hela  Örtofta  säteri, 

med  underlydande  ö','.,  ins.  I8V2  ̂ ^^• 
frälse.  Säck  dog  1797,  och  efter  hans 

friherrinnas  död  1805  delades  egendo- 
men, men  magen  ryttm.  grefve  John 

Diicker,  som  förut  haft  gården  under 
arrende,  löste  år  1809  till  sig  de  öfriga 

delarne;    dog  här  1819.    Hans  son  ma- 

joren, riddaren  af  Svärdsorden  Carl  Fre- 
drik Diicker  inlöste  år  1827  sina  sy- 

skons -/jdelar  af  Örtofta;  byn  enskif- 
tades  följande  året.  Af  houom  anlades 
1841  afvelsgården  Sveaborg  och  inrät- 

tades en  pensionsanstalt  för  ålderstigna 
åboer  på  godset.  Efter  hans  död  1854 
tillträddes  Örtofta  af  2:ne  söner  och  en 

dotter;  äldste  sonen,  ryttmästaren  grefve 
H.  VV.  Diicker,  har  inlöst  systerns 
lott,  restaurerat  hufvudbyggnaden  samt 
uppfört  ett  torn  dera  efter  ritning  af 
architechteu  Meldahl.  Den  del  han  eger 
i  egendornen  består  af  2%  mantal  af 
säteriet  Örtofta  med  underlydande  \/., 

(^'jo)  Sveaborg,  1  mtl  Toflaholm,  1'/^ 
Örtofta  med  qvarn,  \'.,  mtl  Benstorp, 

\'jf;  Pramhuset,  allt  insockne  frälse  i  Ör- 
tofta socken  samt  iVg  witl  i  Lilla  och 

Stora  Harrie  socknar,  det  hela  taxeradt 
till  378,700  rdr,  deraf  165,400  rdr  för 

denna  del  af  Örtofta  säteri;  arealen  upp- 
gifves  till  1,800  tid  samt  skogshemman 
i  Frosta  och  Norra  Åsbo  härader  med 

en  ytvidd  af  200  tid;  till  gården  hörer 
ett  hoUänderi,  9  bortarrenderade  hem- 

man,  14  torp;  utsädet  vid  säteriet 
och  i  sambruk  varande  Vm  insockne, 

uppgifves  till  30  tunnor  höst-  och  220 
tunnor  vårsäd  samt  skörden  till  1,500 
tunnor.  Den  andra  delen,  som  eges  af 

lojt.  Diicker,  utgöres  af  Vo  ™t'  Örtofta 
säteri,  (taxeradt  till  30,800  rdr)  med 
underlydande  P/.^^  mtl  Benstorp  och  iVg 

mtl  Wäggarp;  arealen  öfver  1,000  tid; 
det  hela  taxeradt  till  204,400  rdr  rmt. 
Örtofta  gård  är  särskildt  märkvärdig 
derför,  att  den  varit  det  enda  adliga 

gods  i  Skåne,  som  hade  egen  «birke- 
rätt»,  d.  v.  s.  full  dorasrätt  öfver  alla 
godsets  underhaivande  och  rättighet  att 

uppbära  alla  derinora  fallande  böter,  me- 
dan egaren  sjelf  var  fri  från  all  kunglig 

skatt  och  tunga,  men  skulle  tillsätta 

fogde  samt  underhålla  domhus  och  galg- 
backe.  Utaf  1670  års  jordrefningspro- 
tokoll  intygas,  att  Örtofta  gård  ännu  egt 

denna  sin  birkerätt,  som  blifvit  förval- 
tad af  en  därtill  förordnad  birkefogde; 

men  genom  sednare  författningar  är  denna 
domsslut afskaffad,  och  tingshuset  ödelagdt 
tillika  med  ett  derintill  varande  kapell. 
Ruiner  efter  båda  äro  synliga  i  ett  till 
gården  hörande  gärde,  som  ännu  kallas 

kapellvången. 
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Örtofta,  jernväf^sstation  på  Statens 
Södra  stambana,  vid  heirf^ärden  Ortoftas 
trädgårds  sydöstra  hörn;  till  nästa  station, 

Kslöf,  är  0,8  mil;  jernväj^en  (Jrtolta — 
Höör  öppnades  4:de  Okt.    1858. 

Örtomta,  Övetompta  (1394),  Örtompta 
(i  17ol  års  jordebok),  socken  i  Bankekinds 

härad  af  Linköpinf^s  län,  I'*  g  mil  ö.  frän 
Linköpiiij^,  2"^/^  mil  fraii  Söderköping, 
med  en  medelhöljd  af  210  fot;  sock- 

nens längd  är  1  mil  och  bredd  %  mil; 
arealen,  0,47:t  ((vadratmil  land  =  10,946 
tid  och  0,o2(i  qvadratmil  vatten,  (Forsell 
uppgaf  13,284  tid,  dcral  1,150  vatten), 

är  fördelad  på  46 '/.^  "itl  (efter  stifts- 
matrikeln  44^2  mtl,  skillnaden  komraersig 

troligen  deraf  att  2  mtl  Gärstad  egent- 
ligen höra  till  Gistads  socken),  deraf 

3'/^  skatte,  1"*^  krono  och  41 '/o  fi"älse. 
Norra  delen  är  hufvudsakligen  en  slätt, 
mellan  en  från  Teden  kommande  å  i 

vester  och  Ilallevbysjön  med  dess  ut- 
lopp i  nordost,  södra  delen  har  mera  af 

höjder  och  bergmarker,  men  äfven  här  i 

omvexling  med  slättmarker,  och  flerstä- 
des, särdeles  vid  Teden,  af  utmärkt  skön- 
het. Ortomta-an  berör  här  och  der  sock- 
nens vestra  gräns,  mottager  eu  liten  bäck 

(rån  Flären,  och  lorenar  sig  vid  sock- 
nens norra  och  östra  gränser  med  Haller- 

bysjöns  vattendrag;  från  den  sydligaste 
af  slättbygdens  kärrmarker  går  en  bäck 

till  llöfve.rn  i  sydost.  Rådande  jordraå- 
nen  är  sandblandad  svartmylla,  eller  lät- 

tare lera.  Inbyggarnes  antal  uppgår  till 
1,400,  som  lefva  af  åkerbruk  och  boskaps- 

skötsel; en  del  allmoge  tillverkar  lagg- 
kärl  till  försäljning.  Jordbruksfastigheten 
var  1865  taxerad  till  1,453,600  rdr, 

annan  fastighet  till  16,409  rdr.  —  Sock- 
nen utgör  ensamt  ett  patrouelt  pastorat 

af  2:dra  klassen  för  Ekenäs  gårdsegare, 
sora  på  grund  af  kongl.  resolutionen  d. 
23  Maj  1732  tillsätter  både  pastor  och 
koraminister.  Kyrkan,  af  gråsten,  för- 

menas vara  från  1 200-talet,  nedbrann 
1652,  blef  grundligen  reparerad  1856 
och  1864;  choret  ombyggdes  1705  af 
kongl.  rådet  grefve  M.  Wellingk  och 

tillöktes  1730  af  general-löjt.  friherre 
Johan  Baner;  altartaflan  är  af  Hörberg; 
orgel  verk  finnes  om  12  stämmor.  Till 
kyrkan  är  skänkt  af  fröken  Kristina  Baner 
en  liten  boksamling,  som  får  utlånas  till 
församlingens    medlemmar.      Barnunder- 

visningen bestrides  i  en  fast  skola  om 
7  klasser;  skolbarnens  antal  är  160, 
deraf  65  i  hemmet;  skolkassans  saldo 

uppgick  1865  till  omkring  1,540  rdr. 
Sockenmagasin  finnes.  På  flera  ställen 
äro  grifthögar  och  vid  Briinsåhs  ett 
domaresäte.  En  Måns  i  Örtomta  blef 
tillika  med  flera  andra  år  1529  af  kon. 

(iustaf  I  befuUraäktigad,  att  underhandla 
med  de  upproriska  Sraåländningar  och 
Westgölar.  —  Här  märkas  säterierna  Eke- 
näs  med  underl.,  deribland  må  näranas 

Broby  iV»  fr.,  Brunsås  ', .,  fr.!  och  Kle/- 

stad  2%  frälse,  tax.  till  '227,500  rdr: Manritzliolm :  Svenneby,  pantsatt  1514 
af  Holger  Karlsson  ((iera  till  Björkvik) 

för  1,000  marker  örtug,  gifua  till  mor- 
gongäfva  åt  hans  hustru  Beata  Nilsdot- 
ter  (Grip):  iSörby  med  underl.  Tomåla 

'/o,  Clllälfva  4  fr.,  llöfversby  2'/.^,  och: 
Skärdala,  alla  4  med  särskilda  art.  Wäl- 

byggda  gårdar  äro:  Åhs  S'^  mantal  med 
qvarn  för  3  par  stenar,  2V4  frälse  i  Måsän- 

ders by;  —  '/^  "^^^  frälse  Åsarp  lyder 
under  Hjelmsäter.  —  Skrafvestad  l'/^ 
mtl  kyrkoherdeboställe,  förut  gammalt 

frälse-säteri,  utbyttes  1705  mot  fordna 
prestgården  Anrjetorp,  som  lades  under 
Sveuneby  säteri,  (se  vidare  art.  Skrafve- 

stad). —  Rhuj  '/j  mtl,  komminister-bo- 
ställe, dertill  gifvet  af  krigsrådet  Wellingk. 

Byar  äro  vidare:  Gärstad,Göstad,  Hageby, 
Hjehnsätter,  Wissevik  och  Wisterlöth  med 

qvarn  och  såg.   —  Adr.:  Linköping. 
Örträsk,  kapell-församling  till  Lyck- 
sele Lappmarkspastorat,  är  belägen  uti 

Westerbottens  län,  30  mil  från  Hernö- 
sand,  12  frän  Umeå,  6  mil  s.s.o.  från 

Lycksele  kyrka,  3  mil  från  Knaftens  by 
i  Lycksele,  9  mil  15,444  fot  från  Asele 
kyrkoby  (dit  en  väg  år  1860  är  anlagd 
medelst  af  staten  anslagna  100,000  rdr.); 

till  Fredrika  sockengräns  är  3-/3  mil. 
Byn  Ohrträsk,  vid  Örträsksjön,  är  den 
största  i  lappmarken,  har  på  11  n:r,  3.^J 
mtl,  660  inbyggare,  deraf  47  bönder 

eller  nybyggare  och  dessutom  några  tor- 
pare.  Mycken  spannmål,  korn  och  råg, 
samt  potates  produceras  på  slätten.  Af 
prof.  Wahlenberg  aumäiktes  här  bifolia 

(nattviolen).  —  Inbyggarne  äro  af  finsk 
härkomst,  och  första  bosättningen  här- 
städes  skall  hafva  skett  omkring  1670 

af  2:ne  Finnar,  som  voro  bröder.  Oak- 
tadt  detta  nära  blodsband,  skola  de  lik- 
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väl  hafva  lelVat  i  stor  missämja:  hvarföre 
de  ock  byggt  sina  gårdar  på  något  af- 
stånd  från  hvarandra,  derigenom  byn 
ock  kommit  att  bestå  af  2:ne  ett  godt 
stycke  från  hvarandra  skilda  delar.  På 

1690-talet  funnos  här  3:ne  åboer,  alla 
af  finsk  härkomst,  och  som  då  skattade 
5  daler  silfvermyut. 

Ar   1733  funnos  4  åboer 

»  1752  d:o  8  d:o,  som  skattade 
37  daler  silfvermynt. 

Ar  1759  funnos  9  åboer,  som  skattade 
60  daler  silfvermynt. 

Ar   1798  utförde  mantalet  2^/^. 
u    18l3  utgjorde  mantalet   2}^. 
o    1815  funnos   19  åboer. 

»    1825  utgjorde  mantalet  S^/^g. 
»  1865  funnos  77  åboer  på  3tJ  mtl, 

betalande  i  skatt  445  rdr  rmt. 

Följande  ur  pastor  Ltestadii  resebe- 
skrifning,  rörande  första  begynnelsen  till 
detta  -  kapells  bildande,  torde  vara  ett 
bidrag  till  belysning  af  tillkomsten  utaf 

våra  annex-  och  kapellsocknar.  Vid  närode 
pastors  besök  i  byn  på  1820-talet  um- 
gingos  inbyggarne  med  planen  att  der 
bygga  kyrka  och  bilda  en  egen  försam- 

ling; men  såsom  ett  hufvudvilkor  för 
detta,  ville  de  blifva  alldeles  skilda  från 

Lycksele  och  att  Ohrträsk  skulle  utgöra 
ett  eget  pastorat.  Härmed  stodo  dock 
alltför  många  meningar  och  intressen  i 
strid,  att  saken  skulle  kunnat  vinnas. 

Några  ansågo  en  kapellags-tid  för  en 
nödvändig  yuglinga  ålder,  som  först  borde 

genomgås,  andra  åter,  som  ansågo  pa- 
storaters klyfning  för  presterskapets  ofärd 

och  nedsättande  i  fattigdom,  ville  ej  ens 
höra  talas  om  något  sådant.  Somliga 
åter  egde  vänner,  dem  de  önskade  se 

befordrade  till  Lycksele  då  lediga  pa- 
storat. För  dem,  men  i  synnerhet  för 

spekulanterna  på  pastoratet,  var  en  så- 
dan klyfning  ej  önskvärd,  med  ett  ord, 

klyfningen  var  af  de  flesta  afskydd,  och  af 
ingen,  utom  Ohrträskboerna  sjelfva,  ön- 

skad. En  sak,  som  sålunda  skall  drif- 
vas  fram,  mot  fördom  och  egennytta, 
vinnes  ej  så  lätt.  Emellertid  var  nyt- 

tan och  beholvet  af  den  tilltänkta  kyr- 
kobyggnaden så  påtaglig,  att  icke  ens 

de  mest  intresserade  motståndare  mot 

»klyfning  och  nya  kyrkor  haft  något 
mot  denna  att  invända.»  Ja,  säkerligen 

—   skref    Laestadius,   har    ingen    kyrko- 

byggnad i  Lappmarken,  som  skett  för 
Svenskar,  haft  så  goda  skäl  för  sig.  Denna 
kyrka,  belägen  i  en  by  af  omkring  30 
hushåll,  skulle  vara  den  enda  i  Lapp- 

marken, som  äfven  mellan  Söndagarne, 

hyste  talrika  åhörare.  Den  här  blif- 
vande  socknen  ansåg  närade  författare 
genast  komma  att  utgöras  af  60  å 
70  rökar,  om  ej  mera,  och  hvad  skulle 

ej  inom  kort  ske?  Men  Ohrträskbo- 
erna ville  helst  skiljas  från  Lycksele; 

de  trodde  sig  ej  tillförlitligt  kunna  löna 

en  kapellpredikant,  om  de  ännu  dess- 
utom skulle  nödgas  löna  pastor  i  Lyck- 
sele. De  fruktade  för  en  ny  prestgårds- 

byggnad  i  Lycksele,  under  det  de  sjelfva 
skulle  vara  nödsakade  att  bygga  kyrka 

och  prestgård  i  sin  by.  De  fruktade 

äfven,  att  underhållandet  af  den  till  Lyck- 
sele anlagda  landsvägen  skulle  blifva  be- 

tungande och  hoppades  slippa  deltaga 
deri  om  de  kommo  under  ett  annat 

pastorat.  Af  sådana  orsaker  ville  de  nu 

genast,  medan  Lycksele  var  ledigt,  skil- 
jas derifrån.  En  by-stämma  hölls  i  detta 

ämne,  dervid  beslöts,  att  ett  hemman  i 

byn  skulle  inköpas  till  boställe  åt  blif- 
vande  pastor,  och  att  en  viss  bevill- 

ning skulle  utgå  till  honom  utom  pa- 
storalierna.  Denna  bevillning  skulle  ut- 

göras af  en  fjerding  korn  och  ett  lass 
hö  pr  rök.  Att  församlingens  beslut  ej 
gick  igenom  finnes  deraf,  att  Ohrträsk  ännu 

är  kapell.  —  Barnundervisningen  bestri- 
i  en  fast  skola,  skolbarnens  antal  är 
200,  deraf  80  undervisas  i  hemmet. 
På  1820-talet  utbrast  här  Radesygen, 

en  slags  venerisk  smitta.  Kapellpredi- 
kantens boställe  är  l^  mtl.  —  Adress: 

Lycksele. 
Orum,  by  i  Hörups  socken.  Ingel- 

stads  härad  och  Christianstads  län,  af 

2f^  mtl  skatte,  5V]6  iits.  frälse  och  ̂ 48 
mtl   militise  boställe. 

Örup,  herrgärd  uti  Benestads  socken, 
Ingelstads  härad  af  Christianstads  län, 
iVs  niil  från  Ystad,  en  knapp  mil  från 
hafsstranden  och  nära  gränsen  mot  Her- 

restads härad.  Der  fordom  kullar  höjde 
sig,  beväxta  med  täta  skogar,  som  nu  till 
större  delen  äro  undanskaffade  af  yxan 
för  att  öfverfaras  af  plogen,  ligger  Orups 
sätesgård  omsluten  af  en  bland  dessa 
skogar;  sjelfva  hufvudbyggnaden,  ett  fast 
stenhus,    ligger    ungefär    raidt  i   skogen 
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på  en  naturlig  terrass,  bakom  hvilken 

höjer  sig  en  kulle  med  odlad  platå; 
framför  gården  sluttar  terrassen  ned  i  eu 

djup  skogbevuxen  dal;  gårdsplanen  ora- 

gifves  på  treuue  sidor  af  en  smal  kanal, 

dragen  nära  raidteu  af  de  fordua  graf- 
varn^,  som  fordom  måste  haft  riklig 

vattentillgång,  eftersom  Gillberg  ännu 

1767  säger,  att  gården  lag  i  en  iusjö  ; 

nu  äro  grafvarne  uttorkade  och  en  vac- 
ker gräsmatta  höljer  deras  botten,  å 

hvilken  enstaka  fruktträn  växa.  Gårdens 

först  kända  egare  skall  varit  Jacob  Bölle, 

gift  med  Metta  Daa  af  Ravnstrup;  år 

1493  gafs  den  af  Brigitta  Pcdersdottcr, 
Kristian  von  Hornfords  enka,  till  hennes 

systerson,  Olof  Holgerson  Ullstand,  med 
vilkor  att  gården  efter  Ulfstands  död 

skulle  återgå  till  henne  eller  hennes  arf- 

vingar.  Olof  Ulfstand  uppförde  sten- 

huset pa  Örup,  dog  1529  och  ärfdes  af 
brodern  Jöns  Ulfstands  söuer  och  magar; 

med  Börje  Ulfstands  dotter  Margreta 

kora  Örup  till  Erik  Axelsson  Rosencrantz, 

hvars  son  Börje  Eriksson  1602  betydligt 

utvidgade  Örups  gods  genom  att  af  konun- 
gen tillbyta  sig  11  gårdar  j  Nedraby 

socken.  Hans  son  Palle  sålde  1635  Örup 

till  sin  bror  Holger  till  Fröllinge  i  Hal- 
land. Af  öfriga  egare  inom  denna  slägt 

må  nämnas  Axel  Börjeson  Rosencrantz, 

född  1650,  och  son  till  Börje  Rosencrantz, 
om  hvilken  Barfod  berättar,  att  han  var 

lika  stor  jägare  som  dålig  hushållare, 

enär  Saniiarps  årliga  spannmålsafkastning 
icke  skulle  varit  tillräcklig  till  föda  åt 

hans  hundar;  folket  kallade  honom  ock 

»Hund  Börje.»  Axel  Rosencrantz  tillbragte 

sina  sista  dagar  på  Örup  och  berättas 
det  om  honom,  att  han  ofta  spatserade 

derifrån  till  det  1  mil  atlägsna  Ystad, 

med  bössa  på  nacken,  klädd  i  en  grå 

kjol,  omgjordad  af  en  skinnrem,  samt 

utstyrd  i  en  något  gammal  och  löjlig 

laraokinnsperuk.  Då  en  gång  gatpojkarne 
i  Ystad  skockade  sig  omkring  honom  för 
att  btskåda  hans  sällsamma  drägt,  lade 

han  bössan  till  kinden  och  ropade  till 

dem:  wFlukker  jer,  flucker  jer,  pågå,  att 

jeg  kan  få  raaiige  på  ett  sted»,  detta 
skrämde  dem  och  de  lemnade  sedan  den 

gamle  i  fred.  Han  dog  1712  på  Örup. 
Bland  öfriga  Rosencrantzar,  som  egt  denna 

gård,  må  endast  nämnas  major  Holger, 
död  1840;  enkan  öfverlefde  honom  länge, 

dog  först  1857  på  Gylleboa,  h vilket  hon 
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inneliade  jemte  Gersnäs  och  Örup;  detsist- 
ntimda  sålde  hon  1854  för  300,000  rdr 

till  sin  äldsta  son,  ryttmiistareii  vid  kongl. 

värlvade  liusar-regi-mentet  och  riddaren  af 

Danncbrogs-ordeu  Carl  Albert  Holger  Ro- 
sencrantz, Örups  nuvarande  egare.  Han 

har  å  gården  vidtagit  stora  förändringar 
och   ombyggt  boningshusen. 

Det  gamla  stenhuset,  tre  våningar 

högt,  förskrilVer  sig  från  medlet  af  1500- 
talet,  är  af  89  fots  längd,  37 V2  fots 
bredd  och  40  lots  höjd  till  taklisten,  65 

fot  till  gafvelspetsen.  1  jeraförelse  med  den 

på  Ulfstauds  andra  gård,  Glimminge,  1 

mil  från  Örup,  tyckes  denna  byggnad,  varit 

en  angenäm  bostad  i  fredens  lugn,  då  dere- 

raot  Glimminge's  synes  såsoin  en  säker 
tillflyktsort  i  händelse  af  påkommande 
fejd.  De  i  andra  våningens  borgstuga 

qvarvarande  sirater  m.  ni,  utvisa  att  hu- 
set varit  bebodt  ända  långt  inpå  1600- 

talet;  nu  begagnas  det  som  magazin.  Gill- 

berg säger,  att  1767  funnos  tvänne  fly- 
gelbyggnader af  korsvirke,  2  våningar  höga, 

med  tegeltak;  men  år  1859  företogs  en 

ombyggnad,  som  helt  och  hållet  förän- 
drat åbyggnadernas  utseende.  Husets  längd 

är  fördubblad  genom  en  tillbyggnad  åt 

söder,  så  att  det  når  upp  till  stenhuset 

och  fått  der  ytterligare  en  våning,  bil- 
dande ett  torn,  h vilket  med  sin  spira 

har  samma  höjd  som  gamla  stenhuset 
och  betäcker  halfva  dess  östra  gafvel. 

Söder  om  tornet  är  en  envånings  köks- 

byggnad med  platt  tak,  omgifvet  af  en 
låg  genombruten  balustrad.  Ladugården, 

ombyggd  1812  och  1813,  på  andra  si- 
dan kanalen,  nordost  om  borggården,  be- 
slår af  tre  grundmurade  gråstenshus,  som 

omsluta  en  fyrsidig  plan,  öppen  åt  söder. 

Den  östra  längan  är  trösklada  med  van- 
dringshus, den  norra  fä-  och  svinhus,  den 

vestra  foderlada,  ox-  och  häststall.  Strax 
öster  om  manbyggnaden  ligger  en  liten 
fruktträdgård;  en  annan  gammal  trädgård 

ligger  nordost  om  borggården  pä  andra 
sidan  grafvarne.  Norr  om  ladugården  är 
af  nuvarande  egaren  anlagd  å  en  sluttning 

en   köksträdgård. 

Örups  egendom  består  af  Orup,  frälse 
säteri  om  2V4  mtl  (tax.  till  100,000  rdr) 
hvartill  hör  Nymölla  vattenqvarn,  och 

underlydande  4%  mantal  Benestad,  iVo 

Nedraby  i  Benestads  socken  samt  1  mtl 

Nedraby  i  Öfraby  socken,  ̂ /^6  Tryde  och 

Ve  Tomelilla  i  Tryde  socken,  (på  1840- 
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talet  tunnos  öfver  24  mtl  underlydande), 
det  hela  taxeradt  till  397,850  rdr  rnit; 
arealen  utgör  omkring  2,000  tid,  deraf 
550  tid  öppen  åker,  150  tid  äng  och 
betesmark  samt  200  tid  skog  och  torf- 
mosse;  trädgård,  park  och  tomter  upp- 

taga 10  tid;  det  öfriga  brukas  af  11 
åboer  och  20  husmän,  hvilka  göra  ar- 

bete till  gården,  som  har  fiske  i  Örupsån 
och  flera  fiskdammar.  —  Roteringen  ut- 

gör för  gärd  och  gods  3  hela  nummer 
och    1    vakant  vid  södra  sk.  inf.   regim. 

Oråker,  skattegård  om  '/j  ̂^^  i  ̂^^ 
socken  och  Bro  härad  af  Uppsala  län, 
belägen  vid  sjön  Görveln,  med  ganska 
vackert  tvåvånings  boningshus  af  trä  samt 
större  fruktträdgård;  har  haft  många  egare, 
hvaribland  i  sednare  tider  en  Björkman, 
en  Wahreiiberg  (omkring  1820),  m.  fl. 
hörde  1849  under  det  stora  godset  I.en- 
nartnäs  i  samma  socken,  och  var  aug- 
raent  till  rusthållet  Asker. 

Orvad,  gård,  uti  Linköpings  län,  Aska 
härad  och  Westra  Stenby  socken,  vid 
pass  1  mil  från  Wadstena,  af  1  mantal 

skatte,  med  underlydande  'Aq  intl  gyc- 
kel by  Mellaiig:  taxerad  till  40,000  rdr, 

uppgafs  1818  hafva  vacker  mangårds- 
byggnad  af  trä,  40  tunnors  utsäde,  ym- 

nigt höbol,  men  ringa  skog;  har  åtmin- 
stone seden  1853  tillhört  enkefru  Duberg 

i  Motala. 

Orange,  by  uti  Njutångers  socken  af 
Helsiiigland  och  Gefleborgs  lan,  vid  pass 

l'/2  mil  från  Hudiksvall,  häraf  eges  1^64 
mtl  med  manufaktursmedja ,  mjölqyarn 
och  tegelbruk,  af  f.  inspektor  A  W.  Ång- 

man och  är  taxeringsvärdet  23,320  rdr. 

Byn  eger  vidare  husbehofs-såg  och  ål- 
fiske, tax.  till  900  rdr. 

Orö,  lotsplats  i  norra  delen  af  Mister- 
hults-skären  i  Kalmar  län,  har  en  mä- 
sterlots  och  2  lotsar,  c:r  50  inbyggare;  är 
åsätt  1  mantal  krono,  med  4  hemmans- 
brukare. 

Osan,  vattendrag  i  Westergötland  ;  har 
sitt  första  ursprung  ifrån  en  källa,  icke 
långt  ifrån   Dimbo  alunverk. 

Ösby,  eller  efter  mantalslängden  Odesby, 

gård  af  \^|^  mtl  skatte  uti  Hälla  soc- 
ken af  Jönåkers  härad  och  Nyköpings 

län.  vid  pass  2%  mil  från  Nyköping. 
Ösby  afstods  1684  till  kronan  af  C. 

Gyllenpistol,  tillhörde  1854— 1867,  jerate 
Vj  skatte  Ekeby,  majoren  Rylauder. 

Om  ruinerna  på  den  s.  k,  Källarud- 
den   se  socknens  artikel. 

Osby,  Ussby,  tvä  skattegårdar  af  ̂ /, 
mtl  hvardera  i  Qvillinge  socken,  Bråbo 

härad  och  Linköpings  län,  vid  pass  ̂ /^ 
mil  från  Norrköping.  Ossby  skänktes  år 
1500  jemte  Mandertorp  i  Eyssby  socken 
till  Wadstena  kloster  af  fru  Brigitta  Ha- 

raldsdotter, som  fått  gården  i  morgon- 
gåtva  efter  sin  man  riddaren  Knut  Grun- 
disa,  och  stadfästades  testamentet  af  Bengt 
Abjörnsson  (Lilliesparre)  med  saratycke 
af  med-arfvingarne  Henrik  Orlandsson 
(Snakenberg)  och  Peder  Orlandsson  (Båät), 
hvaremot  öfverenskoms,  att  han  skulle 
återfå  Aarhult  i  Agunneryds  socken,  hvilket 
äfven   blilvit  till  klostret  testamenteradt. 

Ösby,  by  i  Tuna  socken,  Olands  hä- 
rad och  Uppsala  län,  vid  pass  3%  ̂il 

n.o.  från  Uppsala;  2  mtl  frälse,  V4  nitl 
skatte;  areal  2,016  qvadratref,  deraf  519 

åker_,_  423  äng  och  816  skog. 
Ösby,  ett  mantal  skatte  och  1  mtl 

frälse  uti  Tlusby  socken  af  Oppunda  hä 

rad  och  Nyköpings  län,  lyda  under  sä- 
teriet Torp;  äro  märkliga  af  en  runsten; 

se  under  socknens  artikel, 

Ösbyholm,  frälse-säteri,  i  Frötuna  soc- 
ken och  skeppslag  al  Stockholms  län, 

beläget  nära  Skogsfjärden,  1  mil  s.o.  från 

kyrkan,  som  ligger  IV2  ™il  från  Norr- 
telge  och  7  mil  från  hufvudstaden,  be- 

står af  5  mtl.  Säteriet  är  bildadt  af  de 

gamla  gårdarne  Ösby  (Östby)  och  Holm, 
som  i  slutet  af  I4:deseklettillhörderiddaren 
Jakob  Abrahamsson.  mest  kallad  Jaeppe 
Dickn,  känd  såsom  Bo  Jonssons  och  hans 

arfvingars  höfvidsman  på  Abo  slott;  be- 
boddes sedan  af  hans  enka,  som  kallas 

fru  Ingeborg  af  Holm  (1409),  och  der- 
efter  af  väpnaren  Jöns  Laurensson  i  Holm 
(1429,  1438),  som  hade  3  ekållon  i  vapnet 
och  var  Klara  Klosters  syssloman.  Ös- 

byholm namnes  törsta  gången  1639  då 
det  innehades  af  generalmajoren  Casper 

O.  Sperling  och  efter  honom,  af  enkefru 
Elise  Ulfsparre;  synes  med  deras  dotter 
kommit  till  vice  presidenten  Axel  Tott, 
hvars  svärson,  landshöfding  O.  W.  Löwen, 

1692  blef  fgare  deral  och  har  gården  alltse- 
dan förblitvit  inom  slägten,  tills  päl840- 

talet,  då  den,  med  '/i  "^^l  underl.  egdes 
af  Edström;  godset  är  nyligen  köpt  för 

62,000  rdr,  från  possessionaten  C.  E.  We- 
stin,  af  kyrkoherden  i  församlingen,  pro- 

sten C.  Östrand. 
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Öskevik,  Vestra,  by  i  Nora    socken 
och  härad  af  Örebro  län,  beläs^en  vid  en 

vik  af  Fäsjön,  samt  pä  landsidan  ora- 
gifven  af  andra  socknar,  neraligen  Jern- 
boås  och  Linde  i  norr  samt  af  sistnämnda 

socken  äfven  i  öster,  på  5  n:r  af  4V4 

mtl  sVatte,  V4  krono,  med  24  hemmans- 
brukare,  180  inb.  och  ett  tax. -värde  af 
55,000  rdr,  är  en  ganska  förmånlig  by, 

såväl  i  anseende  till  åkerjordens  beskaf- 
fenhet, hvilken  består  af  bördig  lermylla 

jemte  något  mo-  och  sandjord,  innehål- 
lande 217V2  tunnland,  som  ock  till  ängs- 

och  back-slätter,  inalles  101  tunnland, 

som  till  största  delen  äro  odlingsbara,  hvar- 
förutom  äfven  en  stor  sträcka  af  skogs- 

marken, rund  t  om  sjöns  stränder,  består 
af  ypperlig  odlingsmark. 

Denna ,  tillika  med  öfriga  skogs- 
marken, kvilkeu  är  mindre  viixtlig,  be- 

stående af  åsar  och  kärr,  utgör  1,332 

tunnland,  h varpå  dock  mull)etct  är  gan- 
ska godt;  hörer  till  Öskcviks  masugn 

och  hytta,  som  ligger  nära  i  uti  11  ägo- 
skillnadeu  emot 

Öskevik,  Östra,  by  af  5^/g  mantal 
skatte,  iVg  krono,  deraf  V2  hemman  hör 
till  Nora;  är  för  öfrigt  belägen  uti  Linde 

socken  vid  en  å,  som  iörenar  sjöarne  Us- 

ken  och  Fisjön,  4^3  ™''  '^'"'"'"  Nora,  har 
19  heramansbrukare  med  36  bruknings- 

delar, 220  inb.  och  ett  tax. värde  af  152,000 
rdr;  masugn,  mjölqvarn  och  säg  är  tax.  till 

23,200  rdr.  Af  denna  by  utgöra  3'^-^  mtl, 
med  Uskevikshytta7i  vid  hufvudgården  samt 
Osktbohyttan  längre  i  norr  vid  Usken, 

en  välbyggd  egendom,  som  eges  af  in- 
tressenter. Tillverkningen  vid  Oskeviks- 

hyttan  har  i  medeltal  de  sednare  åren 
uppgått  till  18,088  ctr  tackjern  och  394 
ctr  gjutgods.  Malmen  fås  från  Lerbergs, 
Stripa,  Svartbergs,  Ingelshytte,  Siggeboda 
ra.  fl.  grufvor. 

Under  året  1861  gaf  länsagronomen  åt 

3  åboer  i  denna  by  förslag  till  cirkulatio- 
ner med  8-åriga  omlopp  å  332  tid  åker- 
jord, undersökte  48  tid  mossar,  hvaraf 

halfva  arealen  bestod  af  sticktorf,  under- 

visade om  sättet  att  insalta  potates-stjelk, 
rofblast  ra.  ra.,  särat  att  bereda  och  an- 

vända kalijäst  foder  för  kreaturen.  Denna 

method  att  fullständigare  tillgodogöra  hård- 
smälta foderämnen  och  bereda  den  till  en 

sundare,  smakligare  och  mer  närande  föda 
för  kreaturen,  är  i  synnerhet  passande 
för  mindre  egendomar  och  hos  allmogen, 

VII. 

på  de  ställen,  der  halmen,  jemte  det  hö, 
hvaraf  nian  tagit  frö,  kan  skiiras  till  hac- 

kelse medelst  vatten-  eller  ängkraft,  samt 
under  fodcrarma  år  och  då  fodermedlen  på 
ett  eller  annat  sätt  blifvit  skadade. 

Oslöbo  län,  äfven  kaWadi  Uslabo  thing- 
sarjh,  anses  bestått  blott  af  öar  och  hol- 

mar utanför  Frötuna  skeppslag  af  Stock- 
holms län,  till  hvars  kyrkor  det  också 

hörde. 
Öslöf,  Öthaslöf  (1361),  fordom  soc- 

ken, numera  förenad  med  Bosarps  soc- 
ken. —  Ar  1656  d.  5  Febr.  bortbytte 

konung  Fredrik  111  i  Danmark  till  r.  r. 

Otto  Thott  kapitel-godsen  i  Oslöf,  Hassla, 
Ask,  Eoserup,  Torlösa,  m.  fl. 

Össby,  Osby,  by  i  Gräsgårds  socken 
af  Ölands  Södra  Mot  och  Kalmar  län, 

eger  på  5V2  "it.1  skatte,  1'/^  krono,  i 
27  hemraansbruk,  en  folkmängd  af  190 
personer  på  42  hushåll,  och  är  taxerad 
till  78,000  rdr.  Byn  skall  blifvit  upp- 

kallad Ödas  by  efter  konung  Ivar  Wid- 
faranes  dotter  Öda,  hvilken  enligt  sägnen, 
här  bott  under  sin  flykt  för  sin  o:rymme 
fader,  som  varit  anstiftare  till  hennes  mans 
och  svågers  dödande  och  sedan  traktade 
efter  hennes  sons,  Haralds,  lif.  För  icke 
mänga  är  sedan  hittades  i  jorden  vid  denna 
by  ett  dyrbart  smycke  af  guld  om  15  lods 
vigt,  hvilket  förmenas  varit  af  de  värderika 

klenoder  Öda  fört  med  sig  från  Dan- 
mark och  här  undangömt.  Rörande  nå- 

gra ruiner  å  byns  utmark  hänvisas  till 
art.  Eketorjis  by. 

Össby,  frälse-säteri  af  1  mtl,  uti  Jä- 
ders  socken,  Öster-Eekarne  härad  och 
Nyköpings  län,  nära  kyrkan,  som  ligger 
2%  rnil  från  Stregnäs,  med  underlydande 
1  rå  och  rör.  —  Össby  samt  1  mtl  sk. 
Steneholm  köptes  1632  af  fru  Brita  till 
Ängsö,  tillhörde  omkring  1686  slägterna 
Bååt  och  Gyllenankar,  kom  under  re- 

duktions-anspråk, men  stannade  i  sist- 
närada  slägt;  kom  1745,  efter  det  ätten 

på  svärdssidan  1740  utgått  med  öfverste- 
löjtn.  Gabriel  Gyllenankar, egare  afVVässby, 
genom  hans  dotters  gifte,  till  major  Olof 
Wallenstjerna,  f  1752;  ombytte  derpå 
oftare  egare,  tillhörde  slutligen  Ekmarck 
till  1838,  von  Schoting  1851,  och  dennes 
sterbhus  år  1865,  då  godset  taxerades 
till  58,000  rdr  rmt. 

Ossby,  Vester-,  Söder-  och  Stor(jården, 
tre  hemman  af  1  mtl  frälse  hvartdera  uti 

Gårdsby  socken  af   Skärkinds    härad  och 
93 
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Linköpings  län,  vid  pass  iVg  ™il  ̂ ån 

Söderköping;  lyda,  jerate  flera  andra  hem- 
man uti  samma  socken,  under  Hylinge 

i  Westra  Husby  socken;  hafva  på  egorna 
en  runsten,  som  legat  så  djupt  i  jorden, 
att  man  plöjt  öfver  honom;  upptagen 
mellan  åren  1800 — 1812,  befanns  den 
hafva  inskriften:  J)aistun  +  riöti  + 

stin  +  tl)imsi  -i-  liunv  +  iftr  + 
sim  +   sin. 

Össby  eller  Odeshy,  ett  hemman  af 

^/^  mtl  uti  Wagnhärads  socken  af  Hölebo 
härad  och  Nyköpings  län ;  har,  jerate 
andra  hemman  i  socknen,  varit  af  konung 
Gustaf  II  Adolf  under  frälsefrihet  förlä- 
nadt  till   Wolmer  Yxkull  till  Djursnäs. 

Össby,  två  mantal  skatte-rusthåll,  uti 
Mogata  socken  af  Hammarkinds  härad 

af  Linköpings  län,  vid  pass  V4  mil  f'"ån 
Söderköping,  utgör  tvä  väl  bebyggda  går- 

dar, taxerade  till  50,000  rdr,  och  hvaraf 
den  ena  eges  af  handlanden  Sven  Oden  i 
Waldemarsvik.  Össby  har  1662  varit 

doneradt  till  dåvarande  lagmannen  i  Öster- 
götland Gustaf  Bonde,  men  blifvit  redu- 

cerad t. 

Össeby-Gam,  socken  och  konsistorielt 

pastorat  at  Lppsaia  stift,  6V2  ™'l  fi"«^" 
stiftsstaden,  SVo  'uil  fiån  hufvudstaden, 
är  sedan  år  1838  sammanslagen  af  tvänne, 

Össeby  (Östby  eller  Östbo  på  1400-talet) 
inom  Wallentuna  och  Garn  (Garnabo  eller 
Garnbo)  inom  Långhundra  härad  och 
Stockholms  län,  belägna  på  hvar  sin  sida 
om  Wadasjön,  Åkersån  och  Garnsviken; 

upptaga  tills.  I,oo6  qv.-mil  (=  23,282  tid), 
deraf  0,075  vatten,  och  hvaraf  0,iS7  qv.-mil 
land  =  4  327  tid  och  0,oio  qv.-mil  vatten, 
på  vestra  sidan,  höra  till  f.  d.  Össeby. 

Hemmantalet  är  46 V2'  deraf  15V'g  i  f-  d, 
Össeby  och  31%  i  Garn.  Hela  socknen, 
med  en  medelhöjd  af  80  fot,  hör  till 

Östersjöns  vattensystem;  utom  nämda  vat- 
tendrag ligga  här  Gissjön,  Tärna-,  Ass-, 

Is-,  Lång-,  Stor-,  Fastarby-,  Hår-  och 
Exarby-^ö^ri\Q,  alla  med  utlopp  åt  öster 
till  Riala.  Trakten,  omvexlande  med  dal- 

gångar, åkerslätter,  ängar  och  bergkullar 
eller  åsar,  men  i  östra  delen  mera  berglän- 
dig  skogsmark, är,  med  undantag  af  midten, 
en  bland  häradets  mindre  jemna  och  rika 
bygder.  Rådande  jordmånen  är  svag  lera, 
sand  eller  mojord  Folkmängden  uppgår 

till  något  öfver  1,400,  som  lefva  af  åker-, 
ängs-  och  skogsbruk  samt  af  något  fiske. 
Hela  fastighetsvärdet    är    1,313,950  rdr. 
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—  Garn  var  fordom  modersocknen,  från 
reformationen  synes  Össeby  varit  det; 
den  sednares  kyrka  är  numera  ödelagd 
och  den  förras,  reparerad  sednast  1842, 
brukas  nu  gemensamt.  LUi  en  fast  skola 
och  i  en  flyttande  undervisas  vid  pass 
170  barn  af  2  examinerade  lärare,  me- 

dan ca  60  undervisas  i  hemmet.  Ett 

skolhus  finnes.  Ar  1863  voro  af  all- 
moge insatta  något  öfver  115  rdr  på  17 

sparböcker.  Af  fornleraningar  nämnas  lu 

runstenar  inom  t",  d.  Garns,  och  3  i  Össeby, 
hvaraf  en  å  Swistads  egor  har  inskriften: 
%\x\\\x  uk  iukialtr  uk  ,3lul)i  tl)ir  litu  riti 
staiii  tl)au5i  ifitr  Jjaaltak  iiiu;  på  en 

sten  vid  Lilla  Karby  har  man  läst:   'J^XU- 
stitt  -I-  uk  -I-  "Xtati  -I-  i  -|-  "^utiki  -1- 
tl)ir  -I-  litu  +  risa  -f  stin  -I-  tl)ana 
-f  uk  -I-  löirsa  -\-  iftir  4-  Iftuikbi- 
arn  fatl)UV  sin.  Stora  jordhögar  på  Brott- 
by  egor.  Gårdar  i  f.  d.  Össeby:  Karby 
frälse-säteri  (med  underlydande  tills.  Z\^ 
mtl,  tax.  till  115,000  rdr),  Hacksta  och 

Brottby,  skatte-säteri;  Sjöberg  frälse-säteri; 
Sxvista  2  skatte,  med  %  mtl  underly- 

dande; —  Söderby  och  Sunnesta,  h  var- 
dera af  1  mtl;  —  Prestgården  1  mtl 

krono.  —  Granby  och  Kjörlinge  äro  hem- 
mans namn.  —  I  f.  d.  Garn':  Hakunge, 

och  Brolista  frälse-säterier.  —  Morsta  2V2 
skatte;  Stångberga  2  frälse,  V2  skatte, 

jemte  IV4  Aby  med  q  värn  och  såg,  ett 
gods.  —  Bromseby  1  frälse,  med  qvarn 

och  såg,  tillhör  Danviks  hospital.  —  Un- 
der Östanå  i  Kulla  lyda  3V2  mtl.  —  Husa 

2V4  jemte  1  mtl  Säby,  tillhöra  general- 
postderiktör  O.  W.    Staél    von    Holstein. 
—  Libby,  Toftesta,  Sundby,  Pukeby  och 

Osby  äro  hemmans  namn.  —  Adr.:  Brottby. 
Össjö,  Osjö,  Othinsöö  (1406),  socken 

och,  med  Tossjö,  ett  regalt  pestorat  inom 
Lunds  stift,  med  34V3  mtl,  bebodda  af 

2,650  personer.  —  Össjö,  moderssocken, 
är  belägen  uti  Norra  Åsbo  härad  af  Chri- 

stianstads län,  IV4  mil  östor  om  Engel- 
holm,  IV2  "fi'  f'än  hafvet,  med  en  me- 

delhöjd af  110  fot;  begränsad  i  söder  af 
en  liten  å,  kallad  »Skidenpenne»  samt  i 
sydvest  af  Rönneå  mot  Södra  Åsbo  härad. 
Arealen,  0,352  qvadratmil  fastland  =  8,143 
tid  (Forsell  uppgaf  8,841  tid,  deraf  240 

vatten),  var  fördelad  på  20'/i6  mtl,  men 

sedan  1859  föras,  enl.  Kongl.  brefvet  af' 
den  11  Nov.,  iVis  mantal,  eller  Bass- 
holma  by  n:r  1 — 6,  Vie  skatte,  1  frälse 
under  Tåssjö  socken,  så  atthemmantaU 1 
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nu  är  IGVg.  dt;'"«i'öVifl  skatte,  SVo  krono 

och  ll^ie  '^'■^'sc,  i  74  brukniii{,'S(lelar. 
Socknen,  med  svag  åker  och  än}?,  har 

mylla  pä  leibotten  vester  ora  Ossjö  sä- 
teri, i  öster  sandmylla,  längre  bort  grus- 

aktig och  stenbunden  jordmån  ;  nordöstra 
delen  ar  rikt  skogbevuxcn,  men  i  södra 

och  vestra  är  brist  derpä;  bcliolvet  fylles 

till  en  del  af  l)ränntort';  spär  till  jern- 
malm  af  ringa  halt  fäs  ofta  å  skogsmar- 

kerna; tre  sraä  sjöar  finnas,  Länj.yön, 

Åker-  och  Hallesjön.  Inbyggarnes  antal, 

är  1810:  800,  uppgår  nu' till  I.IGO.  All fast  egendom  är  taxerad  till  727,200  rdr. 

—  Ett  odlingsföretag  från  sednaste  tid 

förtjenar  omnämnas,  nämligen:  ett  ovan- 

ligt vackert  odlings-  och  stenbrytuings- 
arbete,  som  blifvit  verkstiildt  af  en  fattig 

torpare,  Per  Olsson  i  Brekille,  70  är 

gammal,  endast  med  hjelp  af  sin  åldriga 

hustru  och  sina  2:ne  döttrar.  —  Vägen 

mellad  kyrkorna  är  1%  mil.  Barn- 
undervisningen bestrides  i  en  fast  skola 

om  4  klasser  och  i  1  småskola,  af  en  exa- 
minerad lärare,  skolbarnens  antal  är  218; 

till  skolan  hör  planteringsland  om  14,000 

qvadratfots  ytvidd.  Bland  kyrkoherdar 
må  näranas  Olof  Bring,  livars  son  Ebbe 

Samuel  Bring,  iödd  1785,  blef  professor 
i  historien. 

Fornminnen:  Tolf  stora  stenar  i 

Ossjö  vång,  en  s.  k.  kyrkosten  på  Ossjö 
vestra  fäladsraark,  der,  enligt  sägnen, 

kyrkan  skall  legat,  och  på  prestgårdens  jord 
en  ekbevuxen  ättehög,  kallad  Roljshögen. 

Vid  den  s.  k.  Kungsbacken  skall  en  dansk 

konung  hafva  stupat.  Pä  Boarps  ut- 
mark, dit  en  arm  af  Hallands-åsen  sträcker 

sig,  finnas  minnesmärken  frän  den  s.  k. 
Hackaretiden,  då  folket  nödgats  hacka 

upp  alla  skogar  för  att  få  säd  till  bröd, 

och  äfven  föra  mull  uppå  sjelfva  klip- 
porna, för  att  skaffa  sig  åker.  Snapp- 

hanarne  hafva  väldeliga  farit  fram  i  dessa 

nejder,  och  haft  tillhåll  i  skogarne.  Nä- 
stan h varje  större  sten  på  den  dystra 

stenbesådda  heden,  som  i  norr  och  öster 

omgifver  Ossjö,  har  sin  egen  historia. 

Om  den  mest  bekanta  »Ti/rebi/itestenen» 

förtäljes:  En  hafvande  qvinna,  vid  namn 
Tyra,  skulle  en  afton,  efter  att  hafva 
mjölkat  sina  kor  i  marken,  återvända  till 

byn.  Sorglöst  vandrar  hon  med  sin  mjölk- 
bytta  på  hufvudet,  då  hon  tycker  sig 
höra  ett  buller  bakom  sig,  vänder  sig 

ora  och  ser  sig  förföljd  af  en    stor    varg. 
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Förskräckt  springer  hon  upp  på  en  i  när- 
heten liggande  stor  sten  och  uppsänder 

der  en  brinnande  bön  till  Gud,  att  han 

måtte  frälsa  henne  ur  denna  fara.  Hen- 

nes bön  hördes.  Då  vargen  skulle  springa 

upp  på  stenen  och  redan  med  ena  foten 
berörde  den,  mjuknade  stenen  plötsligt, 
så  att  foten  fastnade,  h  varpå  stenen  strax 

återtog  sin  naturliga  hårdhet.  Tyra  kunde 

nu  trygg  stiga  ned,  och  återvända  hem 
till  byn,  innerligt  tackande  och  lofvande 

Gud  för  sin  räddning.  Ännu  i  dag  vi- 
sas spär  efter  vargfoten  äfvcnsom  märken 

efter  Tyras  mjölkbytta,  «likväl  otydligare 
än  äldre  personer  i  socknen  sett  dem.» 
Flera  välbyggda  gårdar  finnas,  deribland 

Ossjö  frälse-säteri  (se  nedan),  med  un- 
derlydande 6  Vig  J  Ossju  Ijy,  Ebbarp  l^is- 

O/ra-Mölla  ̂  ,U,  med  vackra  planteringar 
och  pittoreskt  vattenfall,  Nedra-Mölla,  med 

q  värn  Vg  nitl,  8  frälse-torp;  —  Berchs- 
Hiil,  IV2  ™fl.  med  en  egoryrad  af  600 
tid,  afsöndrade  från  Ossjö  herregods,  hvars 

nuvarande  egare  bebyggt  gården.  —  Bo- 

arp,  ̂ /g  ratl,  indraget  häradsskrifvare-bo- 
ställe.  —  Prestgården  Vo  '"ti,  Klocka- 
rebol  Vfij  och  mönsterskri/vareboställe  r,^ 

mtl.  alla  i  Ossjö  by.  —  Adress:  Engel- 
holm_. 

Ossjö,  frälse-säteri  uti  Ossjö  socken, 
Norra  Åsbo  härad  och  Christianstads  län, 

Vo  mil  från  Östra  Ljungby  gästgifvare- 
gård,  IV4  mil  från  Engelholm,  består 

af  l^/g  mtl,  och  det  underlydande  godset 

af  G^/g  roti  ins.,  2}g  uts.,  tillsaramans 
lOjg  mtl,  (9Vg  mtl  efter  taxeringslängden) 
samt  06  torp,  med  tillsammans  en  ego- 

rymd af  5  ä  6,000  tid.  —  Gården  är 
bebyggd  med  ett  täckt  hvitskim  rande 
tvåväningshus,  med  låga  paviljonger  å 
ömse  sidor,  och  som  behagligt  sticker  af 

mot  de  gröna  häckarne  och  träden.  Hu- 
set har  en  hög  frontispice,  uppburen  af 

4  joniska  kanellerade  halfpilastrar.  Till 

stora  gårdsplanen,  vid  hvars  nedra  ö.^tra 
ända  ligga  2:ne  grundmurade  utliusbygg- 
uader  och  hvars  norra  sitla  begränsas  af 

en  mur,  mot  hvilken  drifhus  stödja  sig 
och  till  hvars  södra  sida  en  trädgärd 

utan  någon  afstängning  från  gården  stö- 
ter till,  förer,  från  en  gallerport  vid 

landsvägen,  en  kort,  men  bred  väg, 

omgifven  af  höga  välklippta  afvenboks- 
häckar.  Ossjö  gård  har  från  dess  an- 

läggning i  medlet  af  1500-talet  till  1680 
brukats    som    ladujfård    under    det    när- 
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Haffande  säteriet  Skillins:e.  Båda  srår- 
darne  började  anläggas  och  bebyggas  al 
Mogens  Tygeson  Krabbe,  hvars  son  Tage, 
som  år  1601  genom  byte  med  kronan 
erhöll  5  gårdar  i  Össby  m.  fl.,  fortsatte 
fadrens  verk.  Efter  r.  r.  Gustaf  Baners 

döil  1680,  skildes  Össjö  från  Skillinge 
och  såldes  åt  professor  Nils  Silfversköld, 

hvars  faders  namn  var  Hyltén,  son  af  pro- 
sten Hyltenius  i  Ölmestad;  af  honom  ut- 

verkades sätcrifriheten  för  gården;  äfven 
förbättrades  och  förskönades  egendomen, 
under  det  att  han  testamenterade  en  stor 

summa  åt  enkor  samt  åt  fattiga  stu- 
derande vid  Lunds  akademi.  Genom  son- 

dotterns gifte  med  öfverste-löjtn.  Abraham 
Tornérhjelm  uppgifves  Össjö  kommit  till 
denna  slägt;  men  efter  uppgift  i  Adelns 
Ättar-tarior,  blef  han  genom  köp  egare 
af  såväl  Össjö  som  Gjedsholm.  Han  var 
med  i  6  blodiga  affärer  under  Pommerska 
kriget.  Siägten  härstammar  från  prosten 
i  Fellingsbro  Abraham  Sahlraonius,  hvars 
son,  ryttmästare  A.  Sahlmon,  adlades  och 
först  antog  namnet.  Efter  enkans  död 

år  1811  erhöll  öfverste-löjtn.  Adolf  Fr. 
Tornérhjelm  Össjö;  under  hans  tid  var 

det  som  hufvudbyggnaden  nedbrann,  hvar- 
efter  den  nya  uppfördes  1814 — 1815. 
Af  brodern,  ryttra.  R.  W.  Tornérhjelm, 
som  1828  inköpt  gärden,  bortbyttes  den 

mot  Wrams-Gunnarstorp,  hvars  egarinna, 
bofmarskalkinnan  U.  J.  Berch,  innehade 
Össjö  till  år  1844,  då  hon  afträdde 

egendomen  till  sin  son,  nuvarande  ega- 
ren,  ryttm.  Carl  Otto  Philip  Berch. 

Össjö  egendom,  hvartill  hörer  vatten- 
och  sågqvarn,  perlfiske  uti  en  liten  bäck 
i  skogen  och  forellfiske  i  en  å,  god 

jagtbana,  mycken  skog  och  goda  torf- 
mossar,  taxerades  år  1865  till  428,900 
rdr  rmt. 

Säteriet  är  roteradt  till  N:a  Skånska 

infanteri-regimentet;  har  tillförne  stått 
för  2  hemman,  men  är  efter  Kammar- 
kollegii  förraedlingsbref  af  den  15  Juli 

1719,  tillika  med  underlydande  hem- 

manet ^16,  ̂ 'g  mtl,  satt  till  1% mantal. 

Össmo  (i  jordeboken),  Ösmo  (i  eckle' 
siastik-matrikeln),  Ostmo  (hos  Djurberg), 
Ödzmo  eller  Özrao  (pä  1400-talet),  soc- 

ken uti  Sotholms  härad  och  Stockholms 

län,  4'/2  mil  söder  från  Stockholm,  är 
—  med  en  medelhöjd  af  80  fot  —  be- 

lägen mellan  Vester-Haninge  i  nordost,  ' 
Sorunda  i  nordvest,  för  öfrigt  omgifveu 
af  hafsvikar  och  fjärdar  i  sydvest  mot 
Torö,  och  i  öster  delvis  mot  Utö  och 
Muskö:  arealen,  som  uppgifves  olika, 

af  Tham  och  Forsell  till  l,55o  qv.-mil, 
af  Hahr  till  1,398  d:o  (=  32,511  tid), 

deraf  0,o-io  qvadratmil  vatten  (skilnaden 
är  alltså  omkring  3,360  tid),  är  fördelad 
på  1  mtl  skatte,  llVo  nit.1  krono,  61% 
frälse,  tillsammans  74%  mtl,  deraf  1% 

mtl  af  Utö  kapellag  blott  i  civilt  hän- 
seende räknas  hit.  Till  socknen  hörer 

en  stor  mängd  öar  och  skär,  såsom 

Himmelsö,  Ilerrö,  Yxelö,  tätt  invid  ku- 
sten i  nordost,  Bedarön  längre  i  söder 

och  Järfiotta  sydligast,  Nåttarö,  Rånö 
och  Ålö  m.  fl.  långt  österut  i  UtöQär- 
den.  Hela  skärgården  är  bergländig,  än 

klippig,  än  skogbevuxen,  äfvenså  fasta 
landets  strandängder,  genomskurna  af 

vikar,  såsom  Häringe-  eller  Lam-  och 
Hammersta- fjärdarne  i  öster.  Nynäs-, 
Rassa-,  Eknäs-  och  Djursnäsvikarne  i 
söder  och  sydvest.  Det  inre  landet  är 
mera  jemnt,  småkulligt,  och  fördeladt  i 
större  eller  mindre  öppna  dalgångar  eller 

slätter  kring  obetydliga  vattendrag,  upp- 
rinnande i  en  dels  berg-,  dels  sandås, 

som  stryker  fram  vid  gränsen  mot  So- 
runda, hvarifrån  det  största  vattendraget 

kommer  och  bildar  sjön  Muskan  vid 

gränsen;  går  derifrån  åt  nordost,  upp- 
tagande ett  mindre  tillopp  från  Vester- 

Haninge  och  utfaller  vid  Hammersta; 

Ählviken  och  Fjättersjön  utgå  till  Ny- 
näs; Vestra  Styran,  vid  gränsen  till 

Sorunda,  utfaller  genom  denna  socken. 
Af  naturfenomener  har  kusten  och  skär- 

gården jättegrytor,  grottor  m.  m.  Fasta 
landet  här  säges  hafva  märkbart  före- 

träde i  temperatur  framför  nästliggande 

socknar  åt  norr,  så  ock  i  jordmån,  eme- 
dan lerjorden  här  är  allmännare,  och 

sanden  blott  hör  till  de  sämre  bygderna, 

mest  vid  hafsstranden.  Inbyggarnes  an- 
tal, år  1810:  1,865,  uppgår  nu  till 

2,250,  som  hafva  åkerbruk,  ängs-  och 
skogsbruk  till  näringar,  jemte  fiske  och 
sjöfart.  All  fast  egendom  är  taxerad  till 
1,472,900  rdr. 

Två  gästgifvaregårdar  finnas  inom 
socknen,  Walla  och  Tottnäs.  Mellan 
Ålö  och  Utö  är  bro  öfver  sundet  anlagd 
år  1788. 
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Socknen  utgör  ensam  ett  patronelt 
pastorat  af  l:a  klassen  i  Stren^uäs  sUft; 
egaren  af  Nynäs  utöfvar,  enligt  Kongl. 

brefvet  af  den  24  Febr.  1724,  jus  pa- 
tronatus. —  Oboerna  pä  '/j  mtl  Ränö, 

1  mtl  Ålö  och  V4  Nåttarö,  hörande  för 
öfrigt  i  allo  till  sockuen,  gå  till  skrift  i 

Utö  kyrka  och  hafva  en  särskild  be- 
grafningsplats,  fordom  äfven  kapell,  på 
Kapclludden  å  Itånö.  —  Kyrkan,  en  af 
de  vackrare  i  Södermanland,  ligger  mel- 

lan 58"  59'  1"  latitud  och  O"  8'  29" 
longitud;  hon  anses  vara  från  l3U0-talet, 
men  choret  är  tillbygdt  i  början  af 

1700-talet;  i  henne  visas  en  prydlig 
grafvård,  uppsatt  till  åminnelse  al  en 
märkvärdig  man,  hvilken  fiån  en  ringa 
mjölnarson  bragte  sig  upp  till  ett  af  rikets 
högsta  embeten,  neml.  riksrådet  Björnklou 

(se  art.  Nyqvarii),  äfven  finnes  Törnflyclit- 
ska  familjegrafven.  Bland  kyrkoherdar 
nämnas  Olaus  Laurentius  Welt  (f  1691), 
hvars  son,  Nils  Welt,  född  här  1661, 
sedermera  blef  vice  president  i  Göta 

Hofrätt  och  adlad  med  namnet  Lillje- 
creutz.  —  Barnundervisningen  bestrides 
uti  en  fast  skola  och  sex  småskolor  af  6 

lärare  och  en  lärarinna;  skolbarnens  an- 
tal uppgifves  vara  260,  deraf  c:a  30 

erhålla  undervisning  i  hemmet;  7  skol- 
hus finnas,  hvaraf  4  med  planterings- 
land; skolväsendet  har  en  årlig  inkomst 

af  500  rdr  utaf  donationer;  bostället 

till  fasta  skolan,  '/o  mtl  Gryt,  är  done- 
radt  år  1726  af  gr.  O.  Törnflycht,  som 
då  var  egare  utaf  Nynäs.  I  församlingen 
är  skarpskytteförening  bildad.  Allmogen 
hade,  år  1865,  364  rdr  insatta  på  10 

sparböcker.  --  Följande,  lika  sällsporda 
som  vackra  drag  af  välvilja  och  men- 
niskokärlek  anse  vi  förtjena  komma  till 
den  större  allmänhetens  kännedom.  Inom 

församlingen  boende  torparen  Hans  Fr. 
Sundgren  och  hans  hustru  Inga  Lotta 
Söderberg,  hafva  alltifrån  år  1833,  således 
under  en  tidrymd  af  utöfver  30  är,  med 

sann  föräldraömhet  uppfostrat  och  om- 
huldat ej  mindre  än  trenyie  från  All- 
männa baruhusinrättningen  i  Stockholm 

uttagna  barnhusbarn,  en  flicka  och  2:ne 
gossar,  i  det  de  alltifrån  barnens  spädaste 
barndom  behållit  dem  i  sin  vård,  till 

dess  fosterdottern  inträdde  i  äktenskap, 
och  den  ene  fostersonen  vid  stadgad 
ålder  begynte  verksamhet  på  egen  hand, 

hvariraellertid  den  yngste,  ehuru  redan 
22  år  gammal,  fortfarande  hos  foster- 
föräldrarne  vistas.  —  Flera  fornlemuin- 

gar  förekomma  här,  deribland  icke  min- 
dre än  6  runstenar,  deraf  en  å  Östra 

Aleby  har  inskriften:  i!5uartl)auftc  all 
uifari  -1-  Vitl)hiuru  -t-  auk  -f  iJuulr; 

en  vid  Djurestad,  med  inskriften:  ̂    "iUHia 

'I  raisti  -f  staiu  +  tljina  +  aftir: 

^alisa:  öuu  '^  Ijalftanar  "j^.  —  För 
öfrigt  finnes  bautasten  vid  Ogesta,  och 
ruiner  vid  Ifamnersta  efter  en  borg  eller 
ett  kloster.  Oarne  invid  kusten  anses 

hafva  utgjort  en  del  af  Sotaskär  och 
sundet  mellan  Yxelön  och  Frinshobnen 

af  Muskö  socken  det  Olofssund,  der  Söte 
blifvit  af  kon.  Olof  den  Helige  slagen. 
Vid  Tottnäs  skall  fordom  varit  station 

för  krigsflotta.  Tå  Nåttarö  i  Drottning- 
berget skall  enkedrottning  Maria  Eleo- 

nora, vid  sin  flykt  ur  Sverige,  hållit  sig 
gömd ;  i  Fruberget  åter  en  fru,  som 
föriöljdes  af  hedningar.  Vid  Gunnar- 

sten, långt  ut  i  hafvet,  strandade  1660 

det  fartyg,  som  skulle  föra  gr.  Schlip- 
penbach  såsom  sändebud  till  Polen.  — 
Bland  gårdar  märkas  säterierna  Ham- 
mersta  (godset  10|.\  mtl),  Ogesta  (god- 

set A'\/^  mtl),  Wansta  (godset  4Vi2  ™''^)' 
Körunda,  Nynäs  (godset  15^4  mantal). 
Djursnäs  (godset  8  5,.|  mtl)  och  Rånö. 
Andra  välbyggda  gårdar  äro:  Lund  IV2 
mtl  frälse,  jemte  skatte-lägenheten  Hol- 

men, dervid  skördats  350  t:r  säd,  200 
parlass  hö  och  100  t:r  rotfrukter;  — 
Kullberga  I  mantal;  — Kängsta  1;  — 

Mälby  l-'/^;  —  Walla  1\\;  —  Widby 
Vg ;  —  Yxlö-Herrön  1 ;  —  Ählby  1 ;  — 
Rånö,  Ålö  och  Nåttarö,  jemte  Mälstens 
fiske  tillhöra  Utö  grufvebolag.  —  Muskö- 
sund,  på  1850-talet  satt  till  1  mtl,  är 
kyrkoherdens  boställe;  —  Nyble  1  mtl, 
är  komminister-boställe.  —  Poststation 
finnes  i  Ossrao. 

Östa,  by  uti  Ehrentuna  socken  af 

Uppsala  län;  2  mtl  rusthåll,  ̂ /^  skatte, 
Vg  krono-augment;  arealen,  1,871  qva- 
dratref,  deraf  1,146  åker,   192  äng. 

Östa,  Nedra  och  Öfra,  byar  uti 
Knista  sockens  landslag  af  Örebro  län, 

2 ''4  mil  från  Örebro;  den  förra  på  IV2 
skatte,  \o  frälse  och  '/o  mtl  krono,  som 
är  komminister-boställe;  den  sednare  på 

1^'^  frälse,  1  skatte,  deraf  frälseherama- 
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uen  och  '  ̂  *^  "'^^^  underl.  1  sk.,  '/o 
fr.  i  Göksvala  bilda  en  egendom,  som  i 
sednaste  tiden  har  tillhört  kongl.  sekret. 
C.  J.  von  Hofstén  i  Stockholm  och  varit 
taxerad   till  64,000  rdr. 

Ostad,  socken  och  konsistorielt  pa- 
storat af  3:dje  klassen  uti  Göteborgs 

stift,  47-2  "^i'  från  stiftsstaden,  är  belä- 
gen uti  Ahle  härad  och  Elfsborgs  län, 

1%  mil  v.n.v.  frun  Alingsås,  2'',  4  mil 
från  Kongelf,  vid  en  medelhöjd  af  145 
fot  öfver  hafvet.  Om  denna  socken  har 

någon  yttrat  »att  den  liknar  en  kålgärds- 
täppa,  inklämd  mellan  sjö  och  klippor», 
detta  gifver  ock  på  socknens  läge  den 
bästa  beskrifning;  dock  äro  jordlapparne 
tyvärr  ej  odlade  som  trädgårdsjord.  Are- 

alen är  liten,  13,955  tid  (0, 003  qv.-mil 
efter  Hahr)  eller  10,067  tunnland  (efter 
Forsell),  deraf  dock  ej  mindre  än  c:a 
3,000  tid  vatten,  och  jordmånen  af  sämre 
beskaffenhet.  Denna  naturens  dubbla 

njugghet  har  i  urminnes  tider  förledt 
folket,  att  mer  sysselsätta  sig  med  yxan 
på  aflägsna  orter,  än  med  spaden  på 

egna  små  tegar,  hvilkel  ock  på  jord- 
bruket haft  i  hög  grad  menligt  infly- 
tande. Men  redan  under  åren  1840 

— 1853,  på  sistnämnda  år  när,  då  jern- 
vägsarbetet  lockade  flocktals  arbetare 
ur  hemmanen,  ha  dessa  utvandringar 
varit  i  starkt  aftagande  och  folket  egnat 
jordbruket  mer  uppmärksamhet  och  flit. 
Denna  håg  har  ännu  mer  lifvats,  sedan 
mer  än  halfva  socknen  meil  60  delegare 

genomgått  laga  skiften  och  sämjo-del- 
ningar;  men  införandet  af  rationelt  bruk- 
ningssätt  har  hindrats  af  åtskilliga  tillfäl- 

ligheter, såsom  utflyttning,  nybyggnader, 
stängsel,  nyodlingar,  skiftesarvoden,  hvil- 
ket  allt  medtagit  både  tid  och  penningar, 
härtill  komma  ock  kostnad  för  bostad  åt 

skollärare,  nybyggnader  i  prestgården,  stör- 
re kyrkoreparation,  kyrkogårdens  utvidg- 

ning m.  m.  Likväl  hafva  de  hinder  för  ett 

ändaraålsenligare  brukniugssätt,  landtmä- 
terierna  vållat,  till  en  del  blifvit  ersatta 

deraf,  att  gårdslotterna  blifvit  mera  lätt- 
brukade  och  af  den  fart,  nyodlingar  af 
eländig  mark  derigenom  tagit,  sä  att 
den  odlade  marken  fördubblats.  Under 
året  1862  anses  40  tid  blifvit  förbvtta 

från  onyttig  till  fruktbärande  mark.  Efter 
jordmånens  olika  beskaffenhet  användes 
vid    dylika    odlingar    antingen    flåhacka 

eller    spade.     I    förra    fallet   sås  gräsfrö 
jemte    första    årets    rågsådd;    i    sednare 
börjas  merändels  med  potäter,    hvarefter 
den    nyodlade    marken    kommer   i  växt- 

följd med  den  äldre.  Vanligen  sås  gräsfrö 
i  den  gödslade    åkern,    hvilken    derefler 
ligger  i  äng    under   2    till   4  år;    seder- 

mera   tagas    2    till  3   hafreskördar    före 
träda    eller    potäter.      Till    gödning 
användes  snyggt    höglagd    spillning  från 
kreaturen,  uppblandad    med   halm,    boss, 
dy,  dikesjord  och  Ijungtufvor,  samt  äfven 
benmjöl.     Mergel  användes   flitigt,  deraf 

Barnhuset    på     dess     undantagsjord     an- 
vänder   cirka    1,000    lass    ärligen,    som 

lemnat    särdeles     tillfredsställande    resul- 
tat,   så    att    tillgång    på    mergel    skulle 

kunna  göra  guano    nära    öfverflödig    för 
spannmålsproduktionen    och    ängen.     På 
1   tid   har  användts  300  t:r  mergel,  och 

kostnaden    derför,    inberäknad     '/,  ä  Vg 
mils  transport,  varit  ungefär  50  rdr  rmt. 
Då    guano    verkar    blott  2  å  3  år,    har 
god    verkan    af    mergel    försports   23  år 
på  ställen,  som   1832  profmerglades  och 
derefter  skötts  på  vanligt  sätt.     Gärden, 

hvilka,  efter  förut  öfligt    brukniugs-  och 
gödningssätt,   hvarken  ville  bära  säd  eller 
gräs,   ha,   efter    blott    en   märgling,   8  år 
efter  hvarandra    lemnat   vackrare  grödor 
dels    af    korn,    dels    af    biandkorn,    mer 

oberoende  af  väderleken,   än  den  på  van- 
ligt sätt  skötta  jorden.     Grunddikningar 

företagas  flerstädes,  dock   endast  vid  här- 
varande Barnhus  af  större  omfång.  Van- 

ligaste   sädesslagen    äro    råg,  biandkorn, 
biandråg    och    hafra,    m^n    äfven    odlas 
hvete,  korn,  ärter  och  vickfcr,    samt  här 

och    der   bönor.     Afkastningen  i  medel- 
goda   år   är    8:de    kornet    efter    höstsäd 

och   5:te  efter  vårsäd.    Lin  sås  knappast 
till  husbehof.     Försök    med    bohvete  ha 
icke  lemnat  tillfredsställande  resultat.    Af 

rotfrukter  odlas   mest    potäter,    men  rof- 
odlingen   börjar   sprida  sig.     Morotssådd 
förekommer  ännu  blott  i  kålgårdar;  men 

knappast     flnnes     inom     socknen     något 
ställe,  som   icke  har  sina  större  eller  min- 

dre   klöfver-    och    timothejstycken.     Bo- 
skapsskötseln bedrifves    ändamålsenligare 

än   (örr,   men  intet  mejeri  finnes.     Häst- 
afveln    är    mycket    förbättrad,  svinafveln 
utgör    en    betydlig    inkomstkälla,    fårull 
användes  till  hushållsbehof.    Afsättnings- 
tillfällen  för  boskaps-   och  ladugårdspro- 

i 
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dukter  äro  goda,  men  ingen  betydlig 

försäljning  eger  rum.  Skogshushållnin- 
gen, som  för  några  år  sedan  beskrefs 

såsom  bedröflig  och  af  landtmäterierna 
gjord  ännu  sämre,  sker  nu  med  mer 

omtanke  och  sparsamhet,  hvartill  isyn- 
nerhet tillgången  på  bränntorf  mycket 

bidrager  och  af  hvilken  artikel  ej  obe- 
tydligt försäljes  till  angränsande  socknar. 

För  egors  fredande  följes  nu,  till  allmän 
belåtenhet,  1857  års  stängselförordning, 

och  dels  stenhög,  dels  större  diken,  ut- 
tränga årligen  allt  mer  och  mer  de 

skogsödande  skidesgärdsgårdarne.  För 
kommunikationen  inom  socknen  hafva 

längre  vägsträckor  uppröjts,  dikats  och 
grusats  och  en  ny  väg  blilvit  anlagd  för 
att  undvika  en  lifsfarlig  backe  (Häst- 
bräckan)  på  allmänna  landsvägen.  I  me- 

ning att  sammanbinda  landsvägen  med 
Vestra  stambanan  har  församlingen  bör- 

jat med  att  bygga  väg  till  Lundby  soc- 
ken, men  der  har  företaget  afstannat. 

En  genväg  för  fång-  och  postskjuts  mel- 
lan Wenersborg  och  Alingsås  kunde  be- 

redas genom  blott  '/^  ä  '/^  n^ils  väg- 
byggnad från  Gräfsnäs  till  Lagmansereds 

socken.  Tröskverk  byggas  såväl  för  egna 
behofvet  som  till  försäljning  utsocknes. 

Till  en  hastig  förbättring  i  åker-  och 
körredskap  har  en  täflau  mellan  sock- 

nens 10  smeder  bidragit.  Jagt  idkas 
föga,  och  sedan  nya  fiskeristadgan  ifrigt 

tillämpas,  har  fisket  nästan  blifvit  bort- 
glömdt;  braxen  fångas  i  en  vik  ̂ { Mjörn. 

Denna  sjös  förut  våldsamma  öfversväm- 
ningar  ha  blifvit  hämmade  genom  ström- 
rensuiugar  1832  och  1847.  Sjöns  för- 

ening med  Anten,  äfvensom  dess  sänk- 
ning, har  väl  varit  på  förslag,  men  ännu 

år  1863  var  derom  icke  något  beslut 
fattadt. 

Socknen  innefattar,  på  förut  uppgifna 

areal,  Sö^^/je  mtl.  deraf  dock  5V4  nitl 
med  380  inbyggare,  i  administrativt  och 
juridiskt  hänseende  tillhöra  Långareds 
socken  af  Kullings  härad;  resten  består 

af  5'/,g  skatte,  1%  krono  och  13^/., 
frälse.  lubyggarnns  antal  uppgick  1865 

till  1,220.  Hela  fastighetsvärdet  upp- 
togs i  samma  års  taxeringsbevillning  till 

242,400  rdr  rrat.  —  Odhistadha,  såsom 
socknens  namn  fordom  skrefs,  hörde  förr 
till  Starrkärr;  blef  eget  pastorat  1663. 
Kyrkan    uppbyggdes  af  sten   1690,  torn 

uppfördes  1777.  På  kyrkogården  är 
begrafven  den  för  sitt  verksamma  be- 
drifvande  af  åtskilliga  allmänt  nyttiga 
företag  välkände  ekon.  lektorn  KothofT. 
Uti  en  flyttande  skola  om  2  klasser 
undervisas  c:a  150  barn  af  en  lärare; 
2  skolhus  finnas,  ett  nyligen  uppfurdt  å 
af  Ostads  barnhus  upplåten  mark;  till 
gamla  skolhuset  hör  planteringsland  af 
17,625  (jv.refs  ytvidd.  Sockenbibliothek 

är  grundadt  genom  kyrkoherden  Johans- 
sons frikostiga  gåfva,  och  hundskatten, 

bestämd  till  2  rdr  för  jagtliund  och  50 
öre  för  andra,  användes  till  inköp  af 
naturalhistoriska  böcker.  Bibliotheket  vår- 

das af  skolläraren  E.  Svensson,  hvilken 

bildat  en  sångförening,  som  på  högtids- 
dagar i  kyrkan  utförer  vackra  andliga 

sånger  och  psalmer  i  4-stämmig  chör. 
Det  annars  fattiga  Östad  må  kallas  rikt 
på  musikälskare,  då  det  inom  sig  hyser 
6  personer,  som  kunna  spela  orgel, 
och  en  som  har  eget  orgelverk;  af  de 
sex  har  en  fortepiano  och  de  öfriga  fem 
hvar  sitt  klaver.  Sockenmagasin  tinnes. 
Någon  lättnad  för  fattigvården  lemnar 
Östads  barnhus,  h vilket  från  1789  till 
1861  års  slut  lemnat  undervisning  samt 
dels  helförsörjning,  dels  understöd  åt 
173  sockenbarn,  med  en  årlig  kostnad 
af  679  rdr  rmt.  Inga  fornlemningar 

kunna  uppgifvas;  i  stället  vilja  vi  om- 
nämna några  vackra  odlingsföretag.  Bru- 

karen af  */o  mtl  Östads  säteri,  smeden 
Jonas  Lundblad,  hvilken,  utom  större 

och  väl  utförda  nyodlingar  och  diknin- 
gar,  särdeles  omsorgsfullt  och  nära  ra- 
tioneit  sköter  sin  jord.  Af  prosten  Lund- 

blom har  vid  prestgården  åren  1833 — 
1845  anlagts  en  vacker  planterhage,  som 

omsorgsfullt  vårdas  och  ökas.  På  '/.,  mtl 
Jern  har  förre  egaren,  aflidne  Hans  Eriks- 

son, och  sedermera  dess  måg  gjort  stora 
nyodlingar  ochlagtstengärdsgårdar.  Bland 
mindre  bemedlade  har  torparen  Peter 
Svensson  i  St.  Dalen  ombildat  torpets 
oländiga  och  vattensjuka  mark  till  ett 
frodigt  och  kålgårdslikt  gärde,  hvarige- 
nora  det  lilla  torpet,  hvars  fordna  inne- 
hafvare  nödgades  genom  arbete  på  främ- 

mande ställen  förtjena  medel  till  inköp 
af  utsäde  och  spannmål  till  husets  behof 
redan  före  Januari  månad,  nu  icke  blott 
försörjer  hushållet  hela  året  om,  utan 
äfven    lemnar    öfverskott   af  potates  och 
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någon  spannmål  till  afsalu.  ehuru  tor- 
pareu  äfven  deraf  till  kreaturens  utfo- 

dring använder  icke  så  litet.  Tvänne 
hans  grannar  på  Rydet  och  Tån  ha 
biifvit  manade  till  efterföljd  och  äro  nu 

flitigt  sysselsatta  med  nyodlingar  och  ut- 
dikningar.  På  Östads  bys  egor  finnes 

en  rund  springkälla  af  16  alnars  dia- 
meter och  ett  omätligt  djup;  den  bil- 

dar med  sitt  flöde  en  bäck.  —  Gårdar: 

Ostad,  krono-säteri  (se  nedan),  med  un- 
derlydande frälsehemmanen  Räfsbo  1, 

Östad  '/,'  Brogården  V,,  Boda  Vo, 
Ktiyk  (Knytz)  '/o.  Kullen  ̂ /,,  Hof gården 
'/4,  Jättegården  ̂ \,  Gatan  */^,  Stenbergs- 

gården ';■,,  och  Wallås  V4.  —  Stommen 
1  mtl  och  Grobo  V,,  utgöra  kyrkoher- 

dens boställe.  —  I  Skjefthult  (Skifhult) 

eges  'g  skatte  af  hypotheksföreningen  i 
Göteborg;  —  Löfås  '/g  skatte,  eges  af 
brukspatron  Ekman  i  Norrköping.  — 
Östad,  by  på  21  n:r,  iV.,  skatte.  V;, 

frälse,  7  säteri,  deraf  ','4  skatte  samt 
'/,g  mtl  och  ̂ /g.,  mtl  Hofgärden,  äro 
for  ståndspersoner  bättre  bebyggda  går- 

dar. —  Åf  öfriga  hemmans-namn  före- 
komma Blackekärr,  Dirhufvud,  Fogleryr, 

Gethult,  Klejsjön,  Kopparås,  Liagården 
och  Snnderbo.  —  Adr.:  Alingsås. 

Ostad,  krono-säteri  af  7  mtl,  med 
en  barnuppfostringsanstalt,  i  Östads  soc- 

ken, Ahle  härad  och  Elfsborgs  län,  IV4 
mil  från  Alingsås.  —  I  äldre  tider  har 
Ostads  säteri  tillhört  grefliga  slägteu 
Lejonhufvud  till  Gräfsnäs.  ÄrlGSOskref 
sig  majoren  G.  C.  Baner  bland  annat 
äfven  Herre  till  Ostad,  och  år  1720 

sålde  nämnda  majors  och  hans  grefvin- 
nas,  Ebba  Lejonhufvuds  barn  och  arfv. 
Ostads  sätesgård  med  underlydande  I6V2 
hemman  frälse  för  60,000  daler  k:mt 

till  general-majoren,  baron  G.  Rosenhane, 
i  1754;  sonen,  öfverjägm.  A.  G.  Rosen- 

hane, sålde  egendomen  året  före  sin  död, 
eller  år  1757,  för  100,000  daler  s:mt 

och  100  dukater  i  vängåfva,  till  kom- 
merserådet Jonas  Alströmer,  i  1761; 

den  kom  sedermera  i  direktören  N.  Sahl- 
grens  ego,  hvilken  genom  testamente  af 
den  10  Juui  1774  bortskänkte  säteriet 

med  underlydande  13'/,^  mtl  fr.  och  en 
fond  af  16,666-/3  rdr  silfversp.,  insatta  i 
Rikets  Ständers  bank  mot  4  proc.  årlig 

ränta,  nu  i  följd  af  myntförsämring  ut- 
görande   25,000    rdr    rmt,    till    under- 

håll för  det  af  honom  bredvid  Östads 
mangårdshus  stiftade  Östads  barnhus,  det 

första  i  sitt  slag  inom  Sverige,  ')  och 
hvartill  grunden  lades  på  kon.  Gustaf 
III.s  kröningsdag  den  29  Maj  1772. 
Kougl.  konfirmationen  å  stiftelsen  är  dat. 

den  7  April  1772.  Inrättningens  syfte- 
mål är,  enligt  stiftarens  antydda  afsigt, 

att  ur  nöden  rädda,  uppehålla  och  till 

dugliga  och  kunniga  arbetare  vid  jord- 
bruket dana  så  många  värnlösa  barn 

från  hvad  ställe  och  ur  hvilken  sam- 

hällsklass som  helst,  som  barnhusets  till- 
gångar medgifva.  Barn  af  båda  könen 

emottagas  frän  5  års  ålder  till  15  eller 

högst  18  år.  Inrättningen  förvaltas  ge- 
nom en  på  stället  boende  intendent  af 

en  bland  testators  arfvingar,  som,  hvar 

efter  annan,  nämna  sin  efterträdare,  un- 
der öfverinseende  af  Wasa-Ordens  Kom- 

mendörs-kapitel. Planen  till  denna  in- 
rättning uttänktes  och  verkställdes  af 

Nicolas  Sahlgren  och  Claes  Alströmer, 
hvilka  i  ordets  både  vackraste  och  sannaste 

bemärkelse  voro  män  långt  framom  sin 

tid.  Nicolas  Sahlgren,  direktör  i  Ostin- 
diska kompaniet,  hade  såsom  grosshandl. 

i  Göteborg  samlat  en  ofantlig  förmö- 
genhet. Sedan  han  1750  erhållit  konun- 

gens tillåtelse  att  besitta  säterijord  — 
ett  privilegium  som  dä  ensamt  tillkom 
adeln  —  inköpte  han  stora  gods  i  Hal- 

land, Skåne  och  Elfsborgs  län,  på  hvil- 
kas  förbättrande  han  nedlade  ofantliga 
summor.  Emedan  Sahlgren  icke  egde 

någon  son,  öfvergick  den  stora  förmö- 
genheten till  hans  begge  döttrar,  som 

blefvo  gifta  med  haiis  bästa  väns,  kom- 
merserådet Jon.  Alströmers  söner,  August 

och  Claes  Alströmer.  I  sitt  år  1774 

upprättade  testamente  förordnade  han, 
att  derest  hans  bröstarfvingar  utan  af- 
komma  utslocknade,  så  skuIU  säterierna 
Gåsevadsholm  och  Dahl  i  Halland  med 

allt  underliggande    frälse,    afvel  och  lös- 

*)  Denna  stiftelse  är  i  hög  prad  märkvärdig  äf- 
ven derföre,  att  den  blef  beslutad  och  kom  i 

verksamhet  tidigare  än  i  något  atioat  land. 

»Colonies  Agricoles  de  mendiants,  jeunes  déte- 
nus,  orphelins  et  enfants  trouvés»  inrättades 
i  Holland,  Schweiz,  Belgien  och  PVankrike 
långt  sednare.  I  Schweiz  organiserades  en 
uppfostringsanstalt  för  hittebarn  och  vanartiga 
redan  1746,  hvilken  förlades  pS  landet,  men 
var  egentligen  en  asyl,  der  ingen  undervisning 
i  landtbrnket  meddelades. 
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ören,  efter  K.  Maj;ts  nådiga  vSlbehag 

gifvas  åt  någon  kommendör  af  Wasa- 

Orden  *)  till  besittning  och  nyttjande  för 
sin  lifstid,  emot  det  att  en  tiondedel  uti 
afkonisten  skulle  till  ordenskassan  inbe- 

talas. Dernäst  anslog  lian  i  lika  fall 
och  på  enahanda  vilkor,  sätefiet  Koberg 
i  Elfsborgs  län  med  dess  gods,  afvel  och 
lösören  till  benådning  af  konungen  för 

någon  riddare  af  Wasa-Orden;  och  vi- 
dare anslogs  säteriet  Stora  Alfhem  »ford- 

na  konungasätet  vid  Göta  elf,  den  tid 
hela  landskapet  bar  dfitta  namn,»  till  en 
lifstidsförläning  af  K.  Maj-.t  åt  någon 
»för  flit  och  ku7iskap  i  landthushållnin- 
gen  förtjent  man»,  ätven  med  en  tionde- 

dels afgift  årligen  af  inkomsten  till  or- 
dens kassor.  —  De  första  barnen  vid 

Ostads  barnhem  antogos  år  1778.  För 
deras  undervisning  i  läsning,  skrifning 

och  enklare  räkning  anställdes  en  skol- 
mästare; en  snickare  antogs  för  att  un- 

dervisa i  slöjd ;  en  trädgårdsmästare  för 
undervisning  i  alla  slags  planteringar, 
fruktträds,  rotfrukters  och  köksväxters 

skötsel;  spinnerskor  och  väfverskor  för- 
skaffades från  Ångermanland,  för  att  un- 

dervisa i  spanad  och  välnad,  hvartill 

både  lin,  hampa  och  nässlor  skulle  an- 
vändas. Inrättningens  föreståndare,  ekon.- 

leklorn  Rothof,  skulle,  i  den  mån  barnen 
växte  till  i  ålder  och  krafter,  undervisa 
dem,  dels  i  det  praktiska  af  jordbruket, 

dels  uti  »alla  tama  djurs  ans  och  sköt- 
sel, men  isynnerhet  boskapens,  furs  och 

getters,  hvarföre  der  äfven  underhöllos, 

utom  särskilda  boskapsslag  och  arbets- 
hästar, spanska  och  engelska  får,  ango- 

riska  getter  och  kattor,  åsnor  och  mul- 
åsnor samt  clgar.  Lärlingarne  skulle  i 

mån  af  sina  krafter  äfven  deltaga  i  ar- 
betena, och  slutligen  skulle  godsets  kam- 

rer undervisa  dera  »om  svenska  hemma- 
nens olika  beskaffenhet,  fördelar  och 

beskattning  och  de  för  deras  häfd  och 
tillbörliga  skötsel  utkomna  lagar  och 
författningar.»  Yi  hafva  så  vidlyftigt 
redogjort  för  läroanstaltens  plan,  derföre 
att  den  ojäfaktigt  bevisar  huru  långt  de 

män,  som  uppgjort  densamma,  voro  fram- 
om sin  tid. 

*)  Då    Gustaf    III    instiftade    Wasa-Orden     1772 
blef    Sahlgren    i    det    först    hållna    ordenska- 

pitlet   till    kommendör    af   denna    Orden    ut- 
nämnd. 

VII. 

Emellertid  afled  Rothoff  1787,  Claes 

Alströmer  hemsöktes  af  l)ekymmer  och 

kroppsplågor,  lärarne  råkade  i  osämja, 
den  yttre  hushållningen  vanvårdades,  och 
vid  slutet  af  1780-lalet  befanns  inrätt- 

ningen till  Sahlgrenska  kontoret  fördju- 
pad i  skuld,  som  vid  dess  upplösning 

måste  gäldas.  Inrättningen  reorganise- 
rades 1792  med  den  verkan,  att  den 

1796  återigen  var  »i  full  gång»,  fastän 
då  icke  ännu  »uti  den  höjd,  hvartill  den 
framdeles  skall  bringas.»  Då  inrättningen 
tillförne  icke  kunnat  underhålla  mer  än 

40  barn,  hade  antalet  1796  redan  ökats 
till  60,  och  skulle  ytterligare  kunna  ökas 
till  100.  I  den  nya  planen  ingick,  att 

största  delen  af  hulVudgärden  skulle  bort- 
arrenderas,  barnen  skulle  blott  inom  barn- 

huset undervisas  i  läsning  och  skrifning. 

godsets  bönder  frikallas  från  alla  skatter 
och  dagsverken  vid  gården,  men  i  det 

stället  skulle  hvarje  innehafvare  af  ','4 
hemman  uppfostra,  föda  och  kläda  ett 
barn.  »Otvifvelaktigt  blifva  barnen  på 
detta  sätt  allrabäst  uppfödda  och  vanda 
till  bondarbeten,  fastän  den  förfining, 
som  med  första  försöket  ämnades,  till  en 

tid  måste  åsidosättas»,  yttrar  d-.r  Pehr 
Dubb  i  sitt  åminnelsetal  i  Vetenskaps- 

akademien öfver  Claes  Alströmer.  Denne 

efterföljdes  af  brodern,  kommerserådet 
Patrik  Alströmer,  vid  hvars  död  sonen 

Jonas  Alströmer  öfvertog  styrelsen.  — 
Följderna  af  de  nya  stadgarne  blefvo  barn- 

husets förl)ättrade  affärer,  en  stigande 

välmåga  hos  bönderna,^  bättre  helsa  och 
sedlighet  hos  barnen.  Ar  1825  inrättade 
baron  J.  Alströmer  en  vexelundervis- 

ningsskola  och  hade  1851  genom  om- 
tänksam hushållning  fördubblat  barnens 

antal;  utom  i  läsning  undervisades  bar- 
nen i  det  enklaste  af  landtbrukets  theori 

och  grunderna  i  veterinärvetenskapen,  i 
jordbruksarbeten  och  skogshushållning 

samt  i  åtskilliga  i  landtbruket  mer  in- 
gripande handtverk  och  sysselsättningar. 

Vid  fyllda  15  ä  18  år  utflytta  barnen 

såsom  drängar  eller  pigor  till  jordbru- 
kare, erhållande  då  nödig  utstyrsel  med 

kläder  m.  m.  Sedan  stiftelsens  början 
intill  slutet  af  år  1858  hafva  915  barn 
der  varit  upptagna. 

Ar  1780  underhöllos  40  barn. 
»    1790  »  58      » 
»    1820  »  79      » 
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Ar   1831   underhöllos   101   barn. 
1839— 48 i  medeltal  146      » 
1849—58         »        148      » 

År  1858  funnos  barn  från  3  städer 

och  37  olika  socknar;  underhållskostna- 
den uppgifves  årligen  i  medeltal  till 

50  rdr  rmt  för  hvarje  barn. 

Af  Östads  säteri  äro  2*/g  mtl  under 
eget  bruk,  4%  mtl  med  10  brukare ; 
säteriet  med  underlydande  5  ratl  frälse 
i  samma  socken  var  1865  taxeradt  till 

96,300  rdr  rmt. 

Östad,  Vester-  och  öster-,  by  uti 
Nafverstads  socken,  Bullarens  härad,  Gö- 

teborgs och  Bohus  län,  vid  pass  6V^4 
mil  från  Uddevalla,  af  2  mantal  skatte, 

med  9  hemmansbrukare,  C:a  100  inbyg- 
gare ;  här  har  häradet  nyligen  uppfört 

sitt  tingshus.  De  på  egorna  befintliga 

ättehögarne  förtjena  uppmärksamhet,  så- 
som stående  i  sammanhang  med  sägnen 

om  Skottariies  plundriiigståg  (se  artikeln 
Grebbestad)  och  att  de  fallnes  aska  skulle 
gömmas  uti  näranda  ättehögar;  men  de 
fynd  man  gjort  i  dessa,  hvilkas  antal 
är  omkring  70,  dels  runda,  dels  s.  k. 
skeppshögar,  tyckas  likväl  utrisa,  att  här 
snarare  varit  en  vanlig  begrafningsplats 
än  ett  slagfält,  så  vida  icke,  hvilket  E. 

Holmberg  anser  troligare,  några  af  hö- 
garne blifvit  uppkastade  öfver  de  lan- 

dets egna  inbyggare,  som  fallit  i  stri- 
den ;  ty  sällan  begrafde  våra  förfäder 

sina  slagna  fiender,  utan  lemnade  dera 
vilddjuren  till  spis,  såsom  fornsägnen 

antyder  med  sådana  uttryck  som  »fär- 
gade ulfvens  tand  röd»  och  »skuro  stek 

åt  örnar»,  m.   fl. 
Östad,  by  uti  Näsums  socken  af 

Willands  härad  och  Christianstads  län, 

vid  pass  3'/2  ™il  n.n.o.  från  Christian- 
stad; på  10  n:r  med  4  |i  mtl  skatte 

och  Vj  nitl  frälse,  i  35  brukningsdelar, 
och  bebodda  af  460  inbyggare;  i  byn, 
med  svag  åker  och  äng,  men  nödig 

skog,  finnas  bränueri,  sågmölla  och  te- 
gelbruk; vid  det  sednare,  anlagdt  af 

kyrkvärden  Carl  Johnsson,  tillverkades 
under  1863  års  sommar  37,000  st.  rör, 
hvaraf  36,000  st.  blifvit  använda  inom 

socknen  till  dikning  af  24,600  qv.-fot 
åkerjord. 

Östad,  Kullen-,  Westerg.-,  Nolg.-, 
Mellomg.-,  hy  med  gästgifvaregård  uti  Lena 
socken,  KuUings  härad  och  Elfsborgs  län. 

har  på  l'^/\  mtl,  som  äro  skiftade  i  9 
hemmansbruk,  c:a  100  inbyggare;  här- 

ifrån skjutsas  till  Alingsås  i  s.v.  1'/, 
mil,  till  Uplo  i  norr  2  rail  särat  till 
Lag7na7ishobns  jernvägsstation  på  Statens 

Vestra  stambana  ^/g  mil. 
Östanbergs  jemgrufvefält  i  Norrber- 

kes  socken  af  Westerbergslags  fögderi 

och  Stora  Kopparbergs  län;  malraupp- 
fordringen  har  på  sednare  åren  i  me- 

deltal uppgått  till  108,510  ctr  ur  6  be- 
arbetade grufvor. 

Östanbergshyttan,  belägen  öster  i  Nora 
s:n  af  Örebro  län  mellan  Bondebyn  och 

Fingerboda,  består  af  2^/^  mtl.  Åkerjorden 
är  ganska  svag,  bestående  af  sand,  och 
utgör,  med  de  mellan  tegarne  liggande 
obetydliga  flöden,  70  tid.  Skogsmarken, 
636  tid,  är  så  uppfylld  af  bergskärr,  släta 
hällar  och  stenrammel,  utgörande  71  tid, 
att  raan  vore  frestad  förklara  den  för 

oduglig  eller  åtminstone  otillgänglig,  men 

emellan  bergen  växer  ganska  vacker  asp- 
och  granskog  och  betet  är  tillika  rätt 
godt.  Bergsbruket  hörer  till  Pershyttan; 
men  som  största  delen  af  byn,  2V3  nitl, 

lyder  under  Järle  bruk,  användas  de 
tillverkade  kolen  derstädes.  Egna  hyttan 
var  kasserad  redan  före  år  1737,  h var- 

efter tackjernstillverkningen  en  tid  bort- 
åt synes  hafva  bedrifvits  vid  Fingerbo- 

hyttan. Östanbro,  by  i  Björksta  socken  af 
Ytter-Tjurbo  härad,  Wårby  fögderi  och 
Westerås  län.  Häraf  utgör  1  mtl  skatte, 
med  underlydande  2  mtl  frälse  Ytterby 
och  såg  vid  Sagan,  en  egendom,  bebyggd 

för  ståndspersoner;  eges  af  hr  T.  Me- 
lander.  Ett  mtl  är  häradshöfdinge-  och 
ett  mtl  kronofogde-boställe;  det  öfriga  1 
ratl  skatte  har  5  egare.  Östanbro,  fordom 
Östensbrogård,  kallades  i  början  af  16:e 

seklet  Konungsby  och  var  sannolikt  kungs- 
gård och  en  af  de  gamla  Husabyarne. 

Det  har  en  historisk  märkvärdighet,  eme- 
dan det  var  här  som  Daljunkaren  före 

sitt  politiska  uppträdande  tjenade  som 
dräng  och  jemväl  begick  den  stöld,  för 
hvilken  han  sederraera  straffades.  På 

egorna,  hardt  vid  Sagan,  äro  kring  en 

ståtlig  ättehög  några  mindre  kullar  upp- 
kastade, äfvensom  åtskilliga  stenar  resta. 

Ar  1866  inrättades  här  en  poststation. 

Öfver  Östensbro  eller  Saeaghobro,  ne- 

danför Nyqvarn,  på  gränsen  mellan  West- 
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raanland    och    Uppland,   togs  vägen  vid 
konuiigarnes  s.  k.  Eriksgata. 

Östanbäck,  by  med  fiskodlingsanstalt 
uti  Eds  socken,  Sollefteå  härad  och  S:a 

Ångermanland  af  Wester-Norrlands  län, 
vid  Angerraauelfven,  11  mil  från  Heruö- 
sand,  en  knapp  mil  från  närmaste  äng- 
båtsstation,  har  på  16,i;25  seland,  med  2 
brukare,  7  hushåll;  härtill  hör  tinbladig 

siig  och  2  torp;  alltsammans  är  taxeradt 
till  24,300  rdr.  —  Fiskodlingsanstalten 
är  anlagd  1864  med  en  kostnad  at  628 
rdr,  och  uppgick  kostnaden  för  dess  vård 
och  underhåll  år  1865  till  103  rdr  54 
öre.  Under  första  året  af  sin  tillvaro 

hade  anstalten  det  missödet,  att  ingen 
laxrom  kunde  erhållas,  i  följd  af  den 

ovanligt  tidigt  inträffade  vintern;  der- 
emot  blef  den  under  året  1866  rikligen 
besatt  med  befruktad  rom  af  sik,  lax  och 

röding,  och  lyckades  kläckningen  äfven- 
ledes  väl,  hvarefter  laxynglen  utplanterats 
i  Angermanelfven,  samt  yngleu  af  röding 
och  sik  i  andra  mindre  vatten.  Genom 

undersökning  har  utrönts,  att  en  laxhona 
om  20  ci.  öfverhufvud  har  omkr.  10,000 
romkorn.  Försigtigheteu  bjuder  att  ställa 
kläckningslådorna  tillräckligt  upphöjda 
från  golfvet,  eller  ock  att  betäckas  med 
lock  för  att  från  rommen  afhålla  en  dess 

farligaste  fiende,  vattennäbbmuseu,  en  till 
utseendet  oskyldig  varelse,  med  ryggen 
glänsande  svart,  och  under  hals  och  buk 
hvit  eller  gråaktig.  Anstalten  skötes  af 

assisstenten  Byström;  den  dervid  inrät- 
tade skolan  besöktes  1866  af  5  lärlingar 

från  Skaraborgs  samt  4  från  Wester-Norr- 
lands län;  för  öfrigt  fuunos  sådana  från 

Norrbottens,  Westerbottens,  Jämtlands, 
Wärmlands,  Kalmar  och  Blekinge  län. 

Egaren  till  jorden,  hvarpå  kläck- 
ningshuset  är  bygdt,  har  betingat  sig  ett 
årligt  arvode  af  20  rdr  rmt,  såsom  er- 

sättning för  den  minskning  i  åkerjord, 
han  derigenom  lidit. 

Ostanbäck,  gård  uti  Normlösa  soc- 
ken, Wifolka  härad  och  Linköpings  län, 

af  1  ratl  frälse,  taxeradt  till  20,000  rdr; 
eges  af  en  person  inom  bondeståndet. 

Ostanfors,  ett  skatte-hemman  af  ̂ .\ 
mtl  uti  Skiunskattebergs  socken  af  We- 

sterås län,  med  qvarn  för  3  par  stenar 

och  enramig  såg  (föras  i  mantals-  och 
tai.-längd.  under  Hede  socken);  det  hela, 

taxeradt  till  14,000  rdr,  lyder  under  Ut- 
tersbergs bruksegendom. 

Ostansjö,  länsmans-boställe  af  1  mtl 
krono,  beläget  i  Sundsbo  härad  och  Snaf- 
lunda  socken  af  Örebro  län,  c:a  5' ,,  mil 
från  Askersund,  vid  en  vik  af  den  s.  k. 
Östersjön,  hvarefter  bostället  sannolikt 
fått  namn;  innehåller  i  areal  438  tid, 
hvaraf  dock  en  del,  särdeles  skogsmarken, 
utgör  berg  och  mossar;  utsädet  uppgafs 

1857  till  29' o  t:r,  deraf  10  t:r  potate», 
skörden  till  171  t:r.  Till  bostället  (ta- 

xeradt till  16,000  rdr)  hörer  den  i  Ler- 
bäcks socken  belägna  lägenheten  Kils- 
borg, afsöndrad  under  vissa  frihetsår; 

närv.  innehafvaren  är  J.  E.   Svensson. 

Östansjö,  gård  af  '/,  raantal  frälse  i 
Wiby  socken  och  Örebro  län,  3'/4  mil 
från  Wredstorp. 

Östan-^^tång;  så  kallas  den  del  af 
Östergötland,  som  ligger  öster  om  floden 
Stång,  och  innefattar  9  härader,  hvaraf 

5,  eller  Lösing,  Bråbo,  Östkind,  Björke- 
kind och  Hammarkind,  ligga  mot  hafs- 

sidan,  de  4  återstående,  eller  Memraing, 
Skärkind,  Åkerbo  och  Bankekind  inåt 

landet.  Dess  vapen  är  ett  lejon  i  två- 
deladt  fält,  det  öfra  blått  och  det  nedra 

gult.  Landet  vester  om  floden  kallas 
Westanstång,  innefattande  7  härader:  Ydre, 

Kind,  Walkebo,  Wifolka,  Hanekind,  Gull- 
berg  och  Boberg,  har  till  vapen  en  fly- 

gande drake  i  rödt  fält,  med  4  korsvis 
satta  rosor.  Båda  delarne  höra  till  lä- 

nets slättbygd. 

Östan  vik,  gård  uti  Nära  dö  kapell- 
socken af  Sotholras  härad  och  Stock- 

holms län,  vid  pass  6  mil  från  hufvud- 
stadeu,  består  af  '/^  mtl  frälse,  som  år 
1638  köptes  från  kronan  af  E.  Kyning 
(egare  till  Tyresjö);  har  sedan,  (1686), 

tillhört  Cronsköld,  1772  Billing,  samt  hä- 
radshöfd.  Blix,  död  här  1805,  och  utgick 
med  honom  ätten  på  svärdssidan.  Gården 
kom  med  hans  dotter  till  sekreteraren 
Carl  Elmén  och  har  alltsedan  förblifvit 

inom  hans  slägt;  tillhörde  1865,  med 
underlydande  3Vib  ratl,  P.  A.  Elméns 

arfvingar;  hela  tax.-värdet  nämnda  år  var 
59,000  rdr. 

Östanå,  fordom  Östana,  frälse-säteri 
af  6^4  mtl,  är  beläget  uti  Åkers  skepps- 

lag ocli  Kulla  socken  af  Stockholms  län, 
invid  finska  segelleden,  mellan  Stockholm 
och    Furusuud,    5^2    "^il  landvägeu  och 
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4^  4  mil  sjövägen  frun  hufvudstaden,  samt 
3   mil  laiidvägen  fråu  Norrtelje. 

Då  man  färdas  frän  Åkers  socken 
österut  till  sistnämnda  stad,  blifver  man 
snart  varse  herrgården,  som  fråu  denna 

sida,  snart  sagdl  vid  hvarje  steg,  fram- 
ställer sig  i  förändrade  taflor  mellan  de 

höga  träden,  utan  att  lemna  något  be- 
stäradt  begrepp  ora  byggnadens  utseende, 
emedan  flyglarne  från  olika  håll  framstå 

såsom  i  sammanhang  med  hufvudbygg- 
naden.  Framkommen  till  Östanå,  och 

seende  sig  omkring,  måste  man  erkänna, 

det  en  lämpligare  byggnadsplats  ej  kun- 
nat väljas.  Ifrån  höjden,  der  hufvud- 

bygguaden  ligger,  mellan  Loan  och  haf- 
vet,  njuter  man  en  härlig  utsigt,  öfver 
den  på  södra  sidan  i  regelbunden  stil 

anlagda  trädgården  och  parken,  med  bok- 
planteringar, samt  vidare  öfver  den  vackra, 

med  skogbeväxta  holmar  beströdda,  af 
seglare  och  ångbåtar  korsade  segelleden, 

samt  slutligen  det  bergiga  och  skogbe- 
klädda Ljusterölandet. 

Den  äldste  kände  egare  till  Östanå 
är  Anders  Isaksson  Baner,  år  1438  Svea 
rikes  råd.  Sonen  Jakob  Andersson  och 

sonsonen  Anders  Jakobsson  skrefvo  sig 
båda  till  Östanå,  men  troligen  har  blott 
den  förre  varit  egare  dertill  och  gården 
genom  hans  dotter  Märtas  gifte  med 
Peder  Erlandsson  Bååt  d.  ä.  (till  Fituna 
och  Ulfsunda,  f  1540),  öfvergått  till 

Bååt-slägten.  En  af  hans  ättlingar,  riks- 
kammarrådet Peder  Erlandsson  Bååt  d.  y., 

som  på  Östanå  dog  barnlös  1654,  för- 
värfvade  säterifriheten  åt  gården  år  1620. 
Efter  honom  kom  Östanå,  genom  arf, 

till  Wrede-slägten,  hvaraf  den  förste  var 
Carl  Henrik  Wrede  (född  1600,  t  1666), 
en  son  till  den  Wrede,  som,  i  slaget  vid 
Kerckholm  1605,  så  hjeltemodigt  och 
sjelfuppoffrande  frälste  kon.  Carl  IX:s  lif. 
Carl  Wrede  var  gift  med  Märta  Fleming, 
hvars  mor,  Ebba  Bååt,  var  syster  till  nämnde 
Peder  Erlandsson.  Genom  köp  och  byte 
kora  Östanå  i  brorsonen  Fabian  Wredes 
händer.  Denne,  född  1641,  död  1712, 

var  kongl.  råd,  president  i  Kammar-, 
Bergs-,  Kommerse-  och  Reduktions-kol- 

legierna samt  i  Statskontoret.  Han  er- 
höll i  Dec.  1683,  af  särskild  nåd,  kon. 

Carl  XLs  tillstånd,  att  till  Östanå  säteri 

inlägga  Kulla  by,  2^/^  mtl,  som  voro  af 
frälse-natur.     Äfven  lyckades  honom,  att 

1685  få  Kammar-kollegii  erkännande  för 
hemmanen  Abys  och  Askestads  med  alla 
nuvarande  rå-  och  rörshcmmaus  läggande 
under  Östanå  säteri.  Grefve  Wrede,  gift 
med  Brita  Cruus  af  Gudhem,  var  en  af 
de  större  magnaterna  på  sin  tid;  han 
egde  Häringe  i  Södermanland,  Östanå, 
Fåuå,  Wäsby  med  Stäkes  kungsgård, 

Österby  m.  fl.  i  Uppland,  Ekesjö-Hofgård 
och  Alshult  i  Småland,  Skälleshög  och 
Dissarås  i  Westergötland,  Tjoleholm  pa 

Dal,  EUekJirr  m.  fl.  i  Halland,  samt  egen- 
domar i  Finland  och  Estland,  grufve- 

delar  i  Westerbotten  m.  m.  Han  lät  äf- 

ven uppsätta  Kulla  kyrka  af  trä,  i  Fin- 
land, och  sedan  hitföra  henne.  Dottern 

Sophia,  född  1676,  död  1708,  blef  året 
förut  gift  med  fältmarskalken  gr.  Erik 

Sparre.  Sonen,  presidenten  och  öfver- 
ståthållaren  i  Stockholm  Axel  Wrede 

Sparre,  skref  sig  äfven  grefve  till  Östanå. 
Hans  dotter,  Lovisa  Augusta  (känd  så- 

som en  bland  de  af  Kellgren  besjungna 
trenne  gracerna  vid  Gustaf  HLs  hof), 

var  gift  med  general-löjtn.  J.  A.  Meijer- 
felt,  som  år  1787  eller  1782  sålde  Östanå 
för  46,000  rdr  specie  till  kommerserådet 
S.  B.  Hebbe,  hvilken  år  1783  köpte 
Mälby  säteri  och  år  1800  gjorde  Östana 
till  tideikoraraiss  tillika  med  derunder 

lagda  Mälby  säteri,  Fastarby  gård  och 
Wira  knifsraidesbruk,  i  hemmantal  till- 
samraaus  öfver  46  mtl,  dels  frälse,  dels 
rusthåll  och  krono-skatte.  Efter  Hebbes 
död  1803,  innehade  hans  enka  godset 
till  sin  död  1808,  då  det  tillföll  deras 

dotter  Kristina  Elisabeth,  enka  efter  öf- 
verintendenten  C.  F.  Fredenheim  (son  af 

erkerbiskopen  Carl  Fr.  Mennander).  Efter 
fru  Fredenheims  död  1841,  innehades 

godset  några  veckor  af  hennes  son,  öfverstc- 
löjtn.  G.  C.  F.  Fredenheim,  som  dog 
samma  år,  och  hvars  dotter  Elisabeth 

Gustafva,  år  1854  blefven  enka  efter  lag- 
mannen E.  S.  Boström,  innehaft  det- 

samma till  sin  död  1863,  h varefter  fidei- 
kommisset öfvergick  till  hennes  son,  hr 

E.  Gustaf  B.  Boström,  nuvarande  innt;- 
hafvaren.  —  Ar  1719  d.  17  Aug.,  under- 

gick Östanå  samma  olyckliga  öde  som 
mångfaldiga  andra  orter  vid  Sveriges  östra 
stränder,  att  blifva  af  Ryssarne  hemsökt 

med  brand  och  plundring.  Den  nuva- 
rande hufvudbyggnaden,  af  sten,  är  upp- 

förd   åren    1790—1796    af  förenämnda 
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komraerseråci  Hebbe,  efter  ritning  af  dess 
måg,  öfverintendeiiteu  Fredeiiheim.  Det 
ar  ett  vackert  tvflvåningshus,  med  en 

något  framstående  frontispice,  som  utgör 

3:dje  våningen;  är  för  öfrigt  uppfördt  i 
modern  stil,  med  balcou,  som  å  norra 

sidan  -ippbäres  af  2:ne  Piestiska  kolonner, 
samt  försedt  med  ett  genombrutet  torn 
raed  klocka.  Boningshuset  innehåller  28 

rum.  —  Det  gamla  Ostanå  år  aftaget  i 
Dalbergs  Suecia  Aiitiqiia  &   Hodiurna. 

Ostanä  gods  innefattar  4<)  :|^j,^  uitl  uti 

Kulla,  Riala,  Oster-Akcrs,  Garns,  Norr- 

och  Sör-Ljusterö,  Blidö  och  Wernidö 
socknar,  med  16,000  tid  skog,  som  skö- 

tes forstmessigt;  af  verk  finnas  Lo  qvarii 

(tax.  till  60,000  rdr),  Wira  qvarn  och 
bruk;  hela  godset  är  tax.  till  975,886 
rdr  rmt. 

Ostanå  egendom  hör  till  dem,  som 

kunna  förete  nyodlingar  efter  tidens  för- 
bättringsmethoder  och  verkställda  med 

åkerbruksredskap  efter  nyare  modeller. 
Här  har  varit  ett  statens  staraholländeri, 

numera  förflyttadt  till  Allonö  i  Östergöt- 
land; mjölkhushållningen  är  sedan  1850 

inrättad  efter  Gussanders  raethod.  — 

Vid  Ostanå  är  ångbåtsbrygga  på  10  fots 
vatten;  mera  djupgående  fartyg  lasta  ett 

stycke  derifrån  vid  Hårsviken;  hufvud- 
export  är  trälast;  lots  från  sjön  erbålles 
vid  Arhohna  och  Söderarm.  —  På  Ostanå 

förvaras,  jemte  ritning  af  den  runsten,  som 

omnäranes  vid  Kulla  sockens  beskrifning, 
äfveu  en  i  det  närmaste  riktig  tydning 
af  runorna,  samt  i  sammanhang  dermed, 

uti  en,  som  det  vill  synas,  på  1600-talet 
uppsatt  skrift,  en  förklaring,  hvilken  ej 
förbigår  de  minsta  omständigheter,  utan 

gifver  åt  hvarje  sin  särskilda  betydelse. 

Denna  skrift,  som  leranar  ett  prof  på 

författarens  förmåga  att  uppsöka  deduk- 
tioner  för  sin  fantasi,  är  af  den  originela 

beskaffenhet,  att  den  kan  förtjena  an- 

föras: »Denna  sten  står  på  en  myc- 
ket lustig,  härlig  ort  i  Stafsäng  i  Riala 

kapellsocken,  vändande  sig  mot  hafvet, 

som  straxt  nedaniore  ligger,  der  Norr- 
landsskutorna hafva  sin  framfart  och  der 

mycket  sjöröfveri  fordom  öfvats.  Rit- 
ningen är  en  af  de  förnämsta  som  på 

runstenar  finnas.  Ormarne  som  på  run- 
steuarne  stå,  bemärka  vishet  och  försig- 
tighet,  likasom  hos  de  Romare  och  Greker. 
Den  store  ormen,  i  hvilken  bokstäfverna 

stå,  bemärker  honom  som  hafver  stenen 

bekostat,  och  att  han  varit  en  hög  och 

försigtig  man  i  landet,  antingen  Roslags 

konung,  Jarl,  Hertig  eller  mycket  förnäm 
Riddersman  samt  Jarlars  vederlike,  som 

de  uti  historien  kallas,  ty  ingen  hafver 
haft  makt  låta  sådana  stenar  resa  och 

rita,  utan  att  han  haft  mycken  man  och 
vida  rådande  varit.  De  mindre  ormarne 

bemärka  antingen  bröder,  söner  eller  andra 

kämpamäii  som  af  denne  öfvervunnne  äro. 
Flätningen  bemärker  antingen  skyldskap 
med  runrcsaren,  eller  att  de  i  strid  varit 

sammanvecklade  och  af  honom  öfver- 

vunne,  hvilka  namn  stått  uppräknade 

kring  stenen,  som  bortslaget  är.  Ritnin- 
gen nederst  bemärker  det  braskande  löf- 

verk,  som  de  fordom  på  sina  hjelmar 
brukat  hafva,  och  är  ett  särdeles  tecken 

till   hans  förnäma  stånd  och   höghet.» 

Ostanå,  ett  gammalt  herresäte,  be- 
läget i  (ircima  socken  af  Wista  härad 

och  Jönköpings  län.  Ursprungligen  hette 
godset  Bråxvik,  och  hörde  ända  sedan 

långt  tillbaka  i  medeltiden  till  medlem- 
mar af  slägteu  Ulfsparre,  af  hvilka  tre, 

son  efter  fader,  voro  Gustaf  Ls,  Erik 

XIV:s  och  Carl  IX:s  trogne  tjenare  och 

ståthållare  på  Kalmar  slott.  Den  siste 

egaren  af  denna  slägt,  r.  r.  Åke  Ulf- 
sparre (t  1657),  om  hvilken  historien 

upplyser,  att  han  tjent  sig  med  tapperhet 
upp  igenom  alla  grader,  under  Polska, 

Preussiska  och  Tyska  krigen  samt  kom- 
menderat flottan  år  1644  i  riksamiralens 

frånvaro,  utbytte  och  försålde  (Allvin 

uppgifvcr  sonen,  Erik  Åkesson,  vara  den, 
som  1663  försålt  Broxvik)  den  gamla 

familje-egendomen  till  grefve  Per  Brahe, 
som  flyttade  gården  från  dess  gamla,  nu 

af  ingen  kända  plats,  till  dess  nuvarande, 
och  förändrade  namnet  till  Ostanå  eller 

Ostanås,  efter  dess  läge  till  Westanå. 

Mangården  ligger  nu  på  den  östliga 

bergskedja,  som  stryker  igenom  Wista 
härad,  tätt  omsluten  af  löfskog,  i  en 
vacker,  men  nordiskt  allvarsam  trakt. 

Grefve  Pers  nya  skapelse  bar  tidehvarf- 
vets  prägel;  mangårdsbyggningen  erhöll 

högsta  platsen;  på  ömse  sidor  om  en 

12  fot  lägre  liggande  fyrkantig  plan  bygg- 
des två  flyglar  och,  ännu  6  fot  lägre,  två 

likartade  byggnader  på  ömse  sidor  om 

sin  plan.  Vinkelrätt  mot  fasaden  sträc- 
ker sig  mot  vester  en  600  fot  lång  allé. 



746 Östaiiä. Östniiå. 

I  öster  och  söder  orag:ifves  det  hela  af 
en  större  trädgård.  Uthiiggiiingar  åt 
öster  öppna  utsigten  åt  en  vik  af  sjön 
Bunnen.  Uti  rummen  i  Ostaiiå  hufvud- 
byggiiJid  finnas  10  större  oljefärgstaflor, 
som  föreställa  personer  af  den  grefliga 
Braheska  ätten,  deribland  grefvarne  Per 
d.  ä.  och  y.  samt  Magnus.  Någon  tid 

innehades  godset  af  Nils  Brahes  gref- 
vinua,  född  \Yrangel,  såsom  morgongåfva; 

men  tillföll  i  början  af  1700-talet,  genom 
arf,  slägten  Harailton;  såldes  1796  af 

landshöfding  F.  U.  Hamilton  till  härads- 
höfding  Munthe,  men  återbördades  ge- 

nast af  säljarens  svåger,  grefve  Nils 

Bonde,  Kort  derpå,  eller  år  18()0,  köp- 
tes godset  af  majoren  G.  Freijtag,  som 

satte  den  då  förfallna  gården  i  godt 
stånd.  Genom  gifte  ocli  arf  öfvergick 
godset  1844  till  frih.  G.  Leijonhufvud 
och  1848  till  hans  måg,  kaptenen,  frih. 

v.  Otter  på  Fagerslätt  (boställe  i  Kog- 
berga),  som  ännu  innehar  Ostanå.  Af  ho- 

nom har  under  uret  1864  lemnats  fri 

undervisning  åt  2  lärlingar  uti  mejeri- 
hushållning och   boskapsskötsel. 

Ostanå  har  sedan  långt  tillbaka  i 

tiden  städse  egt  lyckan,  att  hafva  hus- 
bönder, som  i  och  med  omtankan  för 

sitt  eget,  allsicke  leranat  sina  underliaf- 
vandcs  väl  ur  sigte.  Detta  ådagalägges 
äfven  af  den  omständigheten,  att  redan 

i  förra  århundradet  ett  magasin  inrät- 
tades, i  hvilket  jordinuehafvare,  såväl  på 

Ostanå-  som  på  VVretaholmsgodset,  vid 
behof  fingo  lån  af  spannmål  mot  2  kpr 

pr  t:a  i  ränta  pr  år.  Dä  genom  Ostanå's 
försäljning  1796  godsen  skildes,  delades 
äfven  magasinen  dem  imellan.  Vid  denna 
delning  föll  på  Ostauågodset  15  t:r  råg, 
18  t:r  korn  samt  22  t:r  biandkorn  och 

hafra;  år  1860  uppgick  behållningen  till 
70  t:r  råg,  9  t:r  korn  och  40  t:r  hafra. 
Om  spannmålstillgängen  sådant  tillåter, 
utlånas  säd  äfven  till  behöfvande  utom 

godset,  men  mot  den  i  allmänhet  van- 
liga räntan,  4  kpr  på  t:n.  Gamla  or- 

keslösa behöfvande  pä  godset  få,  efter 
omständigheterna,  utur  magasinet  12  till 

16  kpr  spannmål  i  årligt  understöd.  Ge- 
nom försäljning  af  under  vissa  tider  för 

godset  obehöflig  spannmål  har  samlats 
en  fond,  som  1860  uppgick  till  1,000 
rdr  rrat,  och  hvilken  utlånas,  i  det  räntan 

lägges     till     kapitalet.       Meningen     med 

denna  fond  är,  att,  dä  den  hunnit  så 

tillväxa,  någon  annan  för  godset  välf^ö- 
rande  inrättning  derpå  skall  grundas. 
—  Jordmånen  består  af  svartmylla  på 
grusbotten,  och  åkern,  som  omslutes  af 
berg  och  kullar,  är  ofta  besvärad  af  syra. 
På  skog  och  bete  är  god  tillgång  och  i 
sjön  Bunnon,  som  till  en  del  tillhör 
godset,  tinnes  godt  fiske.  Godset  utgöres 
för  niirvarande  af  Ostanå  frälse-säteri, 
2V2  "itl,  med  såg,  qvarn  och  benstamp, 
med  2:ne  n:r  i  saml)ruk,  3Vg  mtl  rå  och 

rör,  undcrl.  1%  frälse  (deraf  ̂ /g  i  01m- 
stads  socken),  alltsammans  år  1865  ta- 
xeradt  till  289,800  rdr  rmt.  Utaf  de 

underlydande  kan  om  Uddarp,  fordom 

Uddetorp,  •,,,  mtl  rå  och  rör,  lemnas 
följande  upplysningar:  Uedan  år  1367 
skref  sig  härtill  en  af  Ulfsparre-slägtens 
förfäder,  lagmannen  i  Tiundaland  i  Upp- 

land, Näskonungen  Ragnuson  till  Brox- 
vik  (numera  Ostanå)  och  Uddetorp;  han 
befinnes  nämligen  näranda  år  hafva  gif- 
vit  sin  »älskeliga  maka  Ramborg»  Brox- 
vik,  Abogårdcn  och  Uddetorp,  under  vilkor 
att  hvilken  den  andra  öfverlefde  skulle 

godset  ega.  Det  synes  ock  stannat  inom 
slägten,  ty  en  af  hans  efterkommande, 
Måns  Pävelsson,  ståthållare  i  Småland 

1546,  försålde  Uddetorp  jemte  Anders- 
torp  (numera  Andersarp),  Fornas  (Före- 

nas), Knutstorps  och  Larstorps  hemman, 
alla  i  Grenna  socken,  för  500  sv.  mark 
till  sin  frus  syskonbarn,  borgaren  Lars 
Persson  i  Wadstena,  dock  med  vilkor  af 

egen  besittning  och  af  vederköp  af  ho- 
nom sjelf,  hustru  eller  barn;  löstes  ock 

samma  år  af  sonen,ståthållaren  på  Kalmar 
slott,  Erik  Månsson  Ulfvesparre  d.  ä. 
med  200  mark  danskt.  Hemmanet  är 

år  1683  förmedladt  från  1  till  %  och 

sedermera  till  V2  "itl  rå  och  rör.  — 
Från  ett  annat  af  detta  säteris  rå-  och 
rörshemman.  Knutstorp,  har  den  i  2:ne 
verldsdelar  utbredda  slägten  Fornander 

utgått. 
Ostanå,  pappersbruk  uti  Christian- 

stads  län.  Östra  Göinge  härad  och  Broby 

socken,  med  '/g  mtl  uts.  frälse  Möllarp, 
är  beläget  1  mil  från  jernbansstationerna 

Hästveda  och  Ousby,  4  mil  från  Chri- 
stianstad och  8  mil  från  Wexiö.  Bruket, 

med  naturskönt  läge  utmed  Helgeå,  hvar- 
öfver  finnes  nybyggd  bro,  af  ek  och  furu, 
till  stora  landsvägen,  har  rik  vattentillgång 



öslaiiå. Östaiift. 747 

af  14  fots  fallhöjd,  så  att  bruket  älven  un- 
der torra  somrar  drifves  med  oföriiiiiiskiid 

fart;  jordegendomen  upptager  28  tids 
egorymd,  till  större  delen  lievuxen  med 
bokskog. 

Härstädes  befintliga  inggnader  äro  föl- 

jande: 1:0  sjelfva  brnhshrjgijnaden,  upp- 
förd 1862,  med  första  vaningen  af  grå- 

sten, under  tak  af  engelskt  skiiTer,  är 
utvändigt  190  fot  lång,  indelad  i  3:ne 

afdelningar,  hvaraf  den  södra  49'  .,  fot 
lång,  42  fot  bred  och  14  lot  liög,  in- 

rymmer 3:ne  byttor,  som  värmas  med 

ånga  med  hvar  sitt  massa-kar  med  om- 
rörare  och  knutsil,  2:ne  limkokningskar 

och  en  vattenreservoir  för  ångkokning, 

en  hydraulisk  och  en  handpress.  Norra 
afdelningen,  71  fot  lång  med  lika  bredd 

och  höjd,  är  afsedd  till  pappersmaskin- 
rum.  Mellersta  afdelningen,  (Jl  lot  lång, 
70  fot  bred,  27  fot  hög,  allt  invändigt 

mellan  murarne,  har  2:ne  våningar;  den 

öfra,  jemte  gaflar,  är  uppförd  af  tegel- 
sten, fönsterlufterna  i  hela  byggnaden  af 

gjutet  jern.  Den  undra  våningen  in- 
ryraraer  maskinerier,  som  drifvas  med 

turbin  om  70  hästars  kraft,  tryckpump 

för  hela  bruksrörelsens  vattenbehof,  tryck- 
pump till  hydraulisk  press,  tryckpump 

för  ångpannans  matning,  vattenreservoir 

med  reningsapparat,  halftygsreservoirer 
för  lumpmassans  afsilning,  som  står  i 

förbindelse  med  valskistorna,  chlorvattens- 

bereduingskar,  en  varmglätt  eller  man- 
gel, som  upphettas  af  särskild  eldning, 

ångpanna  af  valsad  jernplåt  om  24  hä- 
stars kraft,  med  eldstad  inuti  pannan  af 

5^4  fots  diameter  och  15  lots  längd 

med  gnistcrkammare,  en  benkoknings- 

cylinder  af  valsad  jernplåt,  5  fot  i  dia- 

meter och  7^/2  fots  längd,  2:ne  lump- 

kokningskar,  8  fot  i  diameter  och  6^/._, 
fot  höga.  Andra  våningen  inrymmer  4 

valskistor,  12  fot  långa,  ö'/,  fot  breda 
(utrymme  till  lika  många  finnes),  en 
större  chlorblekvals  med  vaskcylinder,  en 

cylinder  för  papperstorkning  under  vin- 
termånaderna, hvilken  upphettas  med 

ånga,  kaster  för  massalump,  en  glätt- 
maskin  med  tackjernsställning  och  2:ne 

valsar,  2%  fot  länga  och  IIV4  tum  i 

diameter,  en  maskin  för  presspapps  fin- 
glättning  med  flinta  på  polerad  sten,  ett 

torkrum  för  papper,  hvilken  lokal  upp- 
hettas   af    ånga  i   gjutna   jernrör,    samt 

materialrum  för  färgämnen.  Vinden  öfver 

denna  mcllanbyggnad  inrymmer  en  lump- 
sax, som,  jemte  det  öfriga  maskineriet, 

drifves  med  remskifvor,  samt  luinpfack  och 

en  torkkammare,  som  upphettas  med  ånga 

uti  gjutna  jernrör.  —  2:o  ett  blekhns  af 
trä  under  papperstak,  med  2:ne  blek- 

kar, hvartdera  rymmande  20  ctr  lump- 
massa, samt  blygryta  för  särskild  eldning. 

—  3:o  ett  boningshus  af  korsvirke  med 
ifyldt  brändt  tegel,  3:ne  våningar  högt 

under  spåntak,  är  uppfördt  18G1,  med 

3:ne  eldrum,  kök,  m.  m.  i  hvardera  vå- 
ningen. Den  öfriga  delen  af  byggnaden 

i  norr  och  söder  är  inredd  till  lump- 
sorteringsrum med  varmlcdning  af  gjutna 

jernrör  samt  till  pappers-  och  lumpma- 
gasin; vinkelbyggnaden  i  öster  och  vester 

har  i  undra  våningen  färdiggöriuKssal 

med  varmledning  af  jernrör  samt  3:ne 

handpressar.  —  De  öfra  våningarne  och 
vinden  utgöra  torkrum,  med  väggar  af 

träjalusier.  —  4:0  arbetarnes  bostadshus, 
af  gråsten  under  spåntak,  74  fot  långt, 

34  fot  bredt  och  26  fot  högt,  i  2  vå- 
ningar, med  10  eldrum  och  lika  många 

kök.  —  5:0  ett  envånings  trähus  under 
spåntak,  inredt  till  huggbod,  vedbodar 

och     brygghus     med   inmurad  jernpanna. 

—  Egendomens  taxeringsvärde  är  60,000 

rdr  rmt;  egare  är  regiments-bokhållaren 
Ludvig  Littorin,  som  i  samma  socken 

äfven  eger  l'Vjg  mtl  frälse  i  hemmanen 
Brunstorp,  Hemmestorp  och  Snöarp,  tax. 
till   61,000  rdr. 

Ostanå,  ett  mtl  frälse  i  Morkarla 

socken  af  Olands  härad  och  Uppsala  län, 

med  en  egorymd  af  1,408  qv.ref,  deraf  256 

åker_och   273  äng;   tillhör  allmoge. 

Ostanå,  f.  d.  pappersbruk  i  Njutån- 
gers socken  af  Helsingland;  en  af  bru- 
kets faktorer,  H.  Stakel,  uppviste  år 

1751  för  Wetenskaps-Akademien,  prof 

på  en  art  gråpapper,  som  han  gjort  al- 
lenast af  löfblad,  med  limvatten  och 

några  andra  tillsatser,  utan  att  det  rin- 

gaste af  lumpor  deri  funnos.  Samma- 
ledes ett  annat  slags  papper,  som  till 

färg  och  stadighet  tyckes  komma  nog 

nära  till  karduspapper,  gjordt  på  samma 

sätt  som  det  förra,  allenast  med  den  åtskil- 
nad,  att  dertill  användts  sågspån  i  stället 
för  lölblad.  Akademien  fann,  att  papperet 

kunde,  som  det  då  var,  med  fördel  bru- 
kas   till    nästan    alla  behof,   hvartill  det 
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vanliga  grå-  och  karduspapperet  plägar 
användas. 

Östanå.,  bv  uti  Stöde  socken  af  Me- 
delpad och  Wester-Nonlands  län,  på  22,25 

raåi,  i  3  hemmansbruk,  med  5  hushåll; 
har  2  najölqvarnar,  tax.  till   16,000  rdr. 

Östanå,  Ostenåå,  Norre  och  Södre, 
två  hemman  på  Dal  i  Holms  socken, 
Nordals  härad  och  Elfsborgs  län,  hvaraf 
det  förra  best;ir  af  1  ratl  skatte,  med  6 

egare,  och  det  sednare,  som  tillhört  Wad- 
stena  kloster,  af  '/,  ratl  frälse,  med  en 
egare.  Norre  Östanå  har  varit  stom- 
hemraan  intill  år  1547,  och  å  egorna 
har  funnits  ett  kapell;  ännu  i  medeltiden 
namnes  Östanå  socken  (se  art.  Holm). 

Enligt  Gustaf  \Vasas  den  8  Juni  1547 
afgifna  bref,  skulle  presterna  få  behålla 
sina  stomhemraan.  Men  af  nedanstiiende 

bref  upplyses,  att  denna  stora  4  månader 
derefter  var  lagd  under  kronan  samt 

bortbyttes,  alldeles  eraot  uttryckliga  in- 
nehållet af  Westerås  recess,  och  försam- 

lingen tick  ingen  ersättning.  Original- 
bytesbrefvet  i  kongl.  kammar-arkivets  bref- 
samling,  under  Jti  112,  lyder  som  följer: 

uBekrinnes  iag  Mauritz  Olsson  till  Bers,  atl 
effther  Storniechtitriste  högborne  furste  och  Herre 
her  Guslaft  Sverigis  Götis  och  Wendes  Ac.  konung, 
min  allernadigste  lierre  liaftVer  ulaff  synneriigc 

gunst  och  nade  unt  och  uplathet  mig  Ett  kyrkie- 
godz  på  Dall,  till  ett  behageligitt  heffdebyte, 
benempd  Östenhåå  udi  samme  sokii  och  ränter 
Fyre  puad  smör,  En  t:a  Mall  och  En  t:a  haffra, 
hrilket  godz  nu  under  Cronan  lagdt  är.  Szå 
haffver  jag  her  emolt  till  wederlag  ödmjukeliga 
uplatidt  och  öfverantwardet  hans  kong:e  M:ätt 
En  aff  mioe  rätte  arffwegodz,  som  ligger  J 
Kijnda  herede  J  Cleffva  by  och  sockn,  och  ränter 

4  pund  Smör  och  2  t:r  Korn.  Doch  medt  så- 
daiie  skäll  och  förordt,  atth  när  hans  Kon:ge 
M:ätt  eller  hans  Xådes  Kon:ge  M:älz  ärffwinger 
täckies  ryggie  och  opseije  samme  häffdcbyte  dha 
skall  thz  stå  på  både  sijder  frijtt  och  öpett. 

Thess  till  ytermcre  visse  trycker  Jach  mitt  Sig- 
oette  för  thette  mitt  breff,  som  giffvidt  är  J 
Stockholm    16  Novembr  anno    1547." 

Sigillet  är  i  behåll.  Att  detta  för 

fogden  Maurits  Olsson  Stake  var  ett  be- 
hagligt byte,  såsom  han  sjelf  kallar  det, 

är  otvifvelaktigt,  helst  Östanå  är  beläget 
alldeles  intill  säteriet  Berg. 

Östanåkra,  gård  uti  Moheda  socken, 
Allbo  härad  och  Kronobergs  län,  cirka 
2V4  niil  n.n.v.  från  Wexiö,  utgöres  af 

V2  ratl  frälse  raed  qvarn  för  2  par  ste- 
nat, enramig  såg  och  garfveri;  det  hela 

var  år  1865  taxeradt  till  14,500  rdr 
och  egdes  af  garfvaren  Brandstedt. 

Östanån,  stor  by  uti  Elfkarleby  9:n. 
Wessl.uids  härad  och  Uppsala  län,  vid 
pass  2 V.,  mil  från  Gefle,  på  19  n:r, 

7^,\  mtC  deraf  b'\'^  mtl  skatte,  l'/^ frälse  i  29  brukningsdelar,  med  22  egare, 

deraf  7  på  under  ̂ /.,  ratl  och  15  under 
'/4  EQtl;  1^.^  mtl  lyda  under  Öhns  eller 
Elfkarleö  bruk;  byn  har  480  inbyggare 
och  en  egorymd  af  21,543  qv.ref,  deraf 

1,289  åker,  *4,149  äng,  12,536  skogbe- växt  mark,  971  sjöar  och  vattendrag, 

104  byggnadstomter;  hela  tax-värdet 
58,000  rdr.  Här  är  en  fast  skola  ora 

6  klasser,  der  80  barn  erhålla  undervis- 
ning af  en   examinerad  lärare. 

Östanås  eller  Bränås,  ett  skatte- 
hemman af  7*  ratl,  med  jernverk,  som 

ock  kallas  Elfsbacka,  uti  Wärraland,  Elfs- 
backa  socken  och  Nyeds  härad;  se  här- 
ora  art.  Elfsbacka  jernverk.  —  Tillägg: 
Brukets  tillhörande  jordegendora  består 
af  ̂ ,,  skatte  Östanås  (tax.  till  48,000 

rdr)  jemte  1^24  ratl  skatte  och  '/s  frälse 
inom  socknen  samt  1^/^  skatte,  3  frälse, 
inom  Sunnerao,  Ölrae  och  Öfra  Ulleruds 
socknar;  af  samma  bolag  eges  ock  Svarta 

masugn  och  qvarn,  delar  i  Fors'  halfva 
och  Pardix's  hela  hytta  uti  Brattfors  s:n, 
sjelfva  Elfsbackaverken  voro  år  1865 
taxerade  till  220,000  rdr.  —  Ur  plansch- 

verket »Wärmland  i  teckningar  efter  na- 
turen» låna  vi  följande:  »Bruket  är  be- 

läget uti  den  dalgäng,  hvarest  det  från 
sjöarne  Skärgen,  Kalfven  och  Mangen 

kommande  vattendrag  framflyter,  och  hvil- 
ket,  sedan  det  drifvit  de  till  Elfsbacka  bruk 
hörande  verkstäder,  utfaller  i  Lersjön  och 
den  i  lika  niveau  liggande  sjön  Östra 

Örten.  Dalgången  är  på  båda  sidor  be- 
gränsad af  höga,  skogbeväxta  bergsträck- 

ningar, hvilka  bilda  vackra  gränser  för 
den  leende  bild,  som  sjelfva  dalgången 
företer,  och  hvarest  sjöarnes  stränder, 
omvexlande  i  vikar  och  uddar,  äro  om- 
gifna  af  bördiga  åkerfält  och  lumraiga 

löfskogslundar,  liggande  ock  här  befolk- 
ningens i  allmänhet  väl  underhållna  bo- 

städer. Sjelfva  hufvudbyggnadenvid  Östan- 
ås har,  föl  uppfattandet  af  utsigten,  som 

är  en  af  de  vackraste  man  får  se,  ett 

fördelaktigt  uppliöjdt  läge  och  består  af 

en  större  byggnad  och  tvenne  flygel- . 
byggnader,  allt  af  trä,  hållet  i  en  enkel, 
allvarsam,  kanske  något  tung  stil;  den 

omgifves  af  i  engelsk  stil  anlagd  gårds- 
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plan  och  trädj^Ard,  I)eväxta  dels  med 

vackra  buskpartier,  dels  rued  höga  löf- 
träd  af  flerfaldiga  slag,  bland  hvilka 
björkaine  iiio  sällsynt  höga  och  statliga. 
Härintill  gränsar  å  ena  sidan  en  hög- 

växt barrskog  och  å  den  andra  öppna 
åkerfält,  öfver  hvilka  man  der  och  hvar 

har  en  öfverblick  af  brukets,  vid  sär- 
skilda vattenfall  belägna,  under  sednare 

åren  nybyggda,  prydliga  verkstäder.  På 
stället  finnes  en  tafvelsaraling  af  ganska 
stort  värde,  den  s.  k.  von  Gerdtenska, 
inköpt  af  förre  egaren,  hofmarskalken 
U.  Croneborg  och  bestående  af  mellan 
80  och  90  mer  eller  mindre  värdefulla 

arbeten  af  såväl  äldre  som  nyare  mästare. 
—  Elfsbacka  bruk  anlades  först  år  1642, 

med  1  hammare  och  2  härdar,  af  borg- 
mästaren i  Carlstad,  Lars  Ingemarsson; 

sedan  anlades  1(556  ytterligare  1  ham- 
mare och  2  härdar  af  dåvarande  egaren, 

rådmannen  Gustaf  Börjesson ;  härefter  har 
bruket  innehafts  af  den  på  sin  tid  rika 

och  mäktiga  slägten  KolthoÖ';  öfvergick 
sedan  till  familjen  von  Hofstén  och  vi- 

dare till  Heijkeusköldska  slägten  samt 

köptes  1827  af  hofmarskalken  och  rid- 
daren U.  Croneborg,  hvars  söner,  kam- 

marherren W.  Croneborg  och  brukspatron 
Hj.  Croneborg,  för  närvarande  äro  egare 
till  denna  egendom. 

Allt  från  den  tid,  då  bruket  anlades, 

har  tysksmides-methoden  varit  använd, 
och  tillverkningen  utgjorde,  sedan  pä 

1830-talet  ytterligare  en  tyskhärd  blifvit 
uppsatt,  årligen  c:a  4,000  skU  stång- 
jern,  men  sedan  verket  under  åren  1856 

— 58  undergått  en  fullständig  ombyggnad 
och  i  stället  för  de  5  tyskhärdarne  lika 
många  lancashire-smälthärdar  och  ett  vals- 

verk för  jernets  utsträckning  blifvit  upp- 
satte, har  tillverkningen  stigit  till  40  ä 

50,000  centner  årligen.  Vid  sraidesverk- 
städeruas  ombyggnad  anlades  ett  gjuteri 
och  en  mindre  mekanisk  verkstad  för 

tillverkande  af  vid  byggnaden  och  för 
verkets  framtida  underhåll  erforderliga 
större  gjutpjeser;  för  öfrigt  tinnes  på 
stället  såg  för  tillgodogörande  af  timmer 
från  de  vidsträckta,  till  bruket  hörande 

skogarne,  en  qvarn  och  en  manufaktur- 
smedja. S.  k.  pumpborrar  tillverkas  här 

sedan  år  1860;  de  hafva  visat  sig  vara 
ganska  ändamålsenliga  och  väl  gjorda. 
Priset  på  hvarje  sats,  bestående  af  4  ä  5 

VII. 

borrar  jemte  borrstång,  är  några  och  40 
rdr  rmt.  Såväl  verkets  byggnader  som 
bruksfolkets  bostäder  äro  uppförda  af  sten 
och  hafva  ett  särdeles  prydligt  utseende. 

—  Jernväg    är    anlagd    från    bruket  till 

Den  herrliga  naturen  på  stället,  parad 
med  den  smak,  som  gjort  sig  gällande  vid 

alla  dessa  anläggningar,  skänker  den  be- 
sökande ett  verkligt  nöje,  om  han  före- 

tager en  promenad  till  de  olika  verken, 
hvarför  vi  tillåta  oss  inbjuda  läsaren  att 

vara  oss  följaktig  på  en  sådan  spatser- 
gång.  Vi  utgå  då  från  herrgården  norrut 
genom  en  allé,  hafvande  till  höger  invid 

skogsbrynet  de  under  sednare  åren  ny- 
byggda, högst  prydliga,  af  sten  uppförda 

uthusen,  och  komma  genom  åkerfälten, 
under  det  vi  hafva  framför  oss  omve.x- 

laude  taflor  af  utsigten  såväl  söder-  som 
norrut,  till  sjön  Mangen.  Här  vända  vi 
och  träffa  vid  åns  första  vattenfall  den 

s.  k.  smältsmedjan,  hvarest  idogheten  och 
fliten  ge  sig  tillkänna  i  det  dån,  som 
förorsakas  af  arbetet  i  de  5  smälthär- 

darne  och  af  de  två  stora  mumblings- 
hamrarne;  härifrån  fortsätta  vi  och  pas 
sera  först  en  större  envåningsbyggnad 

med  froutispis,  hvarest  smältsmedjans  ar- 
betare bo,  och  som  tillika  inrymmer  en 

skolsal;  sedan  påträffa  vi  sågen  och  kunna 
härifrån  fortsätta  vägen  antingen  utefter 
den  bruket  genomlöpande  jernvägen  eller 
ock  genom  den  s.  k.  promenaden,  en 
liten  väg  utefter  ån.  Vi  välja  denna 
sednare  väg  för  att  en  stund  draga  oss 
undan  industriens  buller  och  missljud,  och 
hvila  ut  vid  forsens  sorl  i  den  svalkande 

skuggan  under  de  lummiga  träden.  På 
den  åns  slingriugar  följande  lilla  vägen 
gå  vi  nu  åter  sakta  framåt,  skönjande 
snart  mellan  träden  den  täcka  förvaltare- 
bostaden,  hvilken  är  belägen  invid  ån, 
hvars  båda  stränder  här  förbindas  medelst 

en  körbro,  och  raidtemot  hvilken  ligga 

två  stora  spanmiilsniagasiner.  Förvaltare- 
bostaden,  uppsatt  för  något  mer  än  30 
år  sedan,  är  en  liten  täck  byggnad,  som, 

från  alla  håll  synlig,  tager  sig  förträff- 
ligt ut  och  särdeles  bidrager  till  taflans 

förskönande;  lugnvattnet,  som  bildas  af 

den  nedanför  belägna  dammen  för  vals- 
verket, sträcker  sig  här  *örbi  och  bildar 

utanför  byggnaden  liksom  en  liten  sjö. 
Vägen  för  oss  nu    förbi    de  ån  på  båda 95 
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sidor  omgifvande  åkerrålten,  hvilka  här 

på  stället  ligga  alldeles  öppna,  utan  stäng- 
sel, och  vi  inträda  i  valsverket,  en  stor 

byggnad,  innehållande  en  dubbelvällugn 
och  två  valsverkstraiiier;  här  mötas  vi 
;iter  af  arbetsfliteus  ifrande  brådska  och 

af  de  kringsvängande  hjulens  rasslande 
ljud,  se  den  ena  jernstången  efter  den 

andra  göras  färdig  för  att  sedan  afsän- 
das  till  långt  aflägsna  förbrukningsorter. 
Ej  långt  från  denna  verkstad  ligga  på 

en  höjd  två  prydliga  bostäder,  inrym- 
raande  valsverkets  arbetspersonal.  Vid 
ett  fall  nedanför  detta  verk  anträffa  vi 

gjuteriet,  nianufaktursmedjan  och  qvar- 
nen,  till  hvilka  seduare  vattnet  ledes 
genom  en  gräfd  kanal,  invid  hvilken,  på 
en  udde,  manufaktursmedens  bostad  har 
ett  täckt  läge.  Vi  aflägsna  oss  nu  från 

ån  och,  riktande  vandringen  mot  herr- 
gården, inkomma  vi  i  köksträdgården, 

vid  ingången  till  hvilken  trädgårdsmä- 
starens bostad  är  belägen.  Beräknad 

uteslutande  för  nyttan,  är  köksträdgården 
anlagd  i  den  gamla  välkända  stilen  med 
fyrkantiga  qvarter  för  grönsaker,  oragifna 
af  fruktträd  och  bärbuskar,  och  vid  slu- 

tet af  denna  ligga  orangeri,  vinkast  och 
drifbänkar.  Här  öfvergår  köksträdgården 

till  en  i  engelsk  stil  ordnad  parkanlägg- 
ning, hvilken,  med  sina  blomster-  och 

buskpartier,  sina  gröna  mattor  och  sling- 
rande gångar,  sträcker  sig  ända  till  huf- 

vudbyggnaden  och  sammanhänger  med 

gårdsplanen.» 
Östanås,  by  i  Sunds  socken,  Östra 

Fryksdals  härad  och  Yestra  Sysslets  fög- 
deri af  Carlstads  län,  vid  pass  6  mil 

från  Carlstad,  af  1  mtl  skatte,  med  8 
heramansbrukare  och  100  inbyggare.  Här 
föddes  prosten  Danielus  Magni  Lagerlöf, 
hvars  son  blef  superintendent  i  Carlstads 
stift  och  hvars  barn  adlades  med  namnet 

von  Lagerlöf. 
Östaröd,  by  uti  S:t  Olofs  socken, 

AUbo  härad  och  Christianstads  län,  på 

4  u:r  med  %  mtl  skatte-rusthåll  och 
Vg  mtl  frälse,  c:a  1()0  inbyggare;  häraf 
utgöra  rusthållshemmanen  en  bättre  be- 

byggd egendom,  som  är  lagd  i  sambruk 

med  Elmhults  skatte-säteri  af  V3  n3tl; 
frälsehemmanet  har  10  egare. 

Östberga,  gård  uti  Brännkyrka  soc- 
ken af  Svartlösa  härad  och  Stockholms 

län,  af  Y2  ™^^  frälse;    eges    af   löjtnant 

P.  A.  Nordstrand  och  D.  af  Sandeberg; 

tax.-yärdet  är  70,000  rdr. 
Östbo,  härad  af  Jönköpings  län,  sö- 

derut från  Jönköpings  stad,  på  ömsr 

sidor  omkring  Lagan,  norr  om  AViil- 
östern,  utgör  sedan  1779,  tillika  med 

Westbo,  länets  tredje  domsaga,  och  bil- 
dar ensamt  ett  kontrakt  af  Wexiö  stift; 

längden  i  norr  och  söder  är  1^1  n  mil  samt 
bredden  2 — 3  mil;  hela  arealen  upp- 

gifves  af  Hahr  till  13,.S3.-)  qvadratmil, 
deraf  1,G79  vatten.  Häradets  gränser  äro 
imellcrtid  ganska  obestämda,  emedan  det 
i  ett  afsecnde  har  en  gräns,  i  ett  annat 
afseeude  en  annan,  i  följd  af  den  talrika 

mängd  skater,  som  här  finnas.  Åtskil- 
liga rättelser  häruti  hafva  dock  på  allra- 

sista  tiden  vidtagits,  så  att  häradet 
nu  anses  innefatta  372V,g  mantal  med 
20,930  inbyggare  eller  (enligt  1865  års 
mantalslängd)  12  hela  socknar  (på  några 

mtl  när)  samt  delar  af  tre  (se  nedanstå- 

ende tabell),  med  387^^  mtl,  *)  deraf 
2I6V2  skatte,  28Vifi  krono  och  142%^ 
frälse,  vid  1865  års  slut  bebodda  af 
21,820  personer;  sedan  år  1759,  då 
första  qvinqvenniitabellen  upprättades,  har 

inbyggarnes  autal  ökats  med   6,600. 
Längst  i  norr  är  häradets  högsta 

trakt  (omkring  800  fot)  på  Tabergs  sö- 
dra sluttning.  Derifrån  utgå  tre  skil- 
da, ofta  afbrutna  och  oregelbundna 

bergåsar,  af  hvilka  en  i  nordvest  följer 
gränsen  mot  Mo  härad,  en  annan  i 
nordost  följer  häradets  östra  gräns  och, 
bibehållande  sin  sydliga  hufvudrigtning, 

stryker  igenom  häradets  sydöstra  del. 

En  tredje  ås  går  i  nästan  samma  rigt- 
ning  midt  igenom  häradet.  Landet  mel- 

lan den  uordvestra  och  mellersta  åsen 

genomflytes  af  Storån,  hvars  två  hufvud- 
grenar,  Vester-  och  Öster-  eller  Elgabo- 
äarne,  sammanflyta  i  sjön  Lången,  hvar- 

efter  ån  länge  utgör  gräns  mot  "Westbo, slutligen  inom  detta  härad  inflyter  i 
Bolmen,  som  åter  utgjuter  sig  i  Lagan. 
Till  Storåns  vattenområde  höra  Åker, 

Käfsjö  och  Käreda  socknar.  Mellan  midtel- 
åsen  och  gränsåsen   mot  öster  ligger  hä- 

•)  Forsell  uppgaf  3803/^  mantal  pä  eu  areal  af 
30.1,92.1  tid,  deraf  dock  31,950  vatteii.  Hahr 

upp;;ifver  hemmantalet  till  blott  3! '*''/, g  mtl, 
men  i  summan  är  säkerlij,'en  Ryd.Tholms  73'/* 
mantal  ej  med  inberäknadc.  Allvin  uppgifver 

häradet  innefatta,  med  skaterna,  39.5''/ 1 g  mtl. 
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rådets  hufvuddal,  genomfluten  af  Za^oan. 

Den  östra  f^räusaseii    i^enombrytes  slutli- 
gen, af  två  liufvuddalar  följande  två  andra 

större  vattendrag  i  rigtning  från  nordost 
till    sydvest    mot    J^agadalen.     Den  ena 
af  dessa  strömmar,    Häran,    upptagande 
vattnel    från,   bland   andra,  sjön   Hinsen, 

infaller  i  Lagan    1  mil  ofvan   dennas  ut- 
lopp i    Widöstern,  af  hvilken  norra  hälf- 

ten hör  hit.     Det  andra  vattendraget  är 
Åran  eller   Ådran;    det    kommer    under 
namnet    Osån    från   Westra  härad,   flyter 
genom  sjöarne  Rymmen,  Ketteln,  Låmjen, 
Furen    och    Fluren,    hvilken  sjö  genom 
två  åar,  vid  Toftaholm  och  Aby,  afbördar 
sig  i  Lagan,  inom  Swnnerl)o  härads  gräns, 
vid  400  fots  höjd    öfver  hafvet.  —   Da- 

larne äro   vidsträckta  och   bestå  antingen 
af    sand,    moar    eller    slättmossar.     Alla 
dalarne  sammanhänga  med  hvarandra  pä 
ett    eller    annat    sätt,     vanligen     genom 
mossar,    hvilkas    areal  inom   häradet  an- 

tagas uppgå  till  100,000  tid.     Grunden 
är  öfverallt   sand,    hvilket  haft   till  följd, 
att  vattendragen  stuiidom  förändra  ström- 

fåra.    Bergen   bestå    vanligen   af  gråberg 
med  få  öfvergångar;    i    nordvest    endast 
till    gneiss,    och    för   öfrigt  till   fältspat. 
Malmledningar    saknas     nästan    alldeles, 

hvareraot    sjö-    och    myrmalm  träffas  öf- 
verallt.    Jordarterna  äro  grus,  sand   och 

obetydligt  lera.     I  allmänhet  är  jordmå- 
nen, och   i  följd  deraf  vegetationen,  här- 

städes    betydligt    bättre    än    i  de  omgif- 
vande  trakterna;   endast  i  nordvest  åter- 

finner man  samma  skarpt  söndersplittrade 
småhöjder   med    omgifvande   mossar  och 
magra   trakter   som   i   Westbo,    Mo    och 
Kind.     Vegetationen    är    också    i    sistn. 

trakt   ganska    fattig;    öfverflöd  af  ljung, 

lingon-  och   blåbärsris,  brist  på  ängsgräs, 
hvaremot    vegetationen    mot    öster    och 
söder  betydligen  förbättras,  tills  den  vid 

"V^"idöstern,    Flåren    och  Furen   visar  sig verkligt    yppig.     Boken   trifves  endast  i 
södra  hälften  af  häradet,  men  synes  allt- 

mer lemna  plats  för  granen.     I  norr  är 
tallen  nästan  allrådande.     £ken  är  tem- 
ligen    allmän,    men    alm,  lönn   och  lind 
träffas  ej   vild   mera  än  i  söder.  Björken 
är  allmän,    likasom    alen  i  vissa  trakter. 

Ormbunkar  och  ljung  äro,  eget  nog,  nä- 
stan .omöjliga   att  finna  i  ett  par  af  de 

södra  socknarne. 

Hufvudnäringen    är    boskapsskötsel. 

Det,  af  ett  under  åren  1855 — 60  bil- 
dadt  bolag,  uppställda  holländeri  af  10 
kor  och  3  tjurar  på  Höreda  egendom, 
bidrager  i  sin  mån  till  en  förbättrad 
kreatursrace;  på  hvarje  hemman  synas 
blott  18  kor  födas.  Förnämsta  binäringar 
äro  tillverkning  af  smiden  och  vagnar, 
samt  en  betydlig  varuforsling,  årligen  upp- 

skattad till  100,000  rdr.  1  medeltal  är 
ett  helt  mantal  taxcradt  till  20,280  rdr. 
Hela  jordbruksfastigheten  är  taxerad  till 
7,860,900  rdr;  annan  fastigh.  till  987,400 
rdr  rrat.  Af  verk  finnas  1  pappersbruk, 

6  jernbruk,  3  manufakturverk,  7  mas- 
ugnar, 84  qvarnar  och  40  sågar.  Samt- 

liga statsbidragen  uppgå  till  c:a  70,000 
rdr,  deraf  ständiga  räntor  27,500  rdr, 
rustning  och  rotering  9,200  rdr,  clereci- 
statens  underhåll  8,800  rdr,  fattigförsörj- 
niug  5,500  rdr,  väghållning  3,300  rdr, 
skjuts  1,500  rdr,  diverse  afgifter  och 
allmänna  besvär  6,300  rdr;  bevillnings- 
afgiften  7,930  rdr.  Roteringen  utgör 
62  man  af  Smålands  grenadierbataljon 
och  122  man  af  Jönköpings  regimente. 
Brefbäringen  utgöres  medelst  stationer 
enligt  af  konungens  befallningshafvande 
fastställd  ordning.  —  Östbo  hör  till  den 
del  af  Småland,  som  kallades  Finved, 
se  den  art.  Folket  är  i  allmänhet  mera 
stort  än  litet,  mera  vackert  än  fult  och 

man  får  här  se  de  vackraste  qvinnoge- 
stalter  till  både  växt  och  ansigte.  I 
Ostbons  lynne  visar  sig  drag  af  en  viss 
stolthet;  han  fruktar  ej  svårigheten,  mö- 

dan och  bristen;  ett  stort  begär  efter 
frihet  gör,  att  han  för  dess  ernående 

uppoffrar  ända  till  det  nödvändigaste.  — 
Häradets  sigill  har  till  hjertvapen  Ö:  B:, 
hvaröfver  en  kongl.  krona  och  omskrift: 
Östbo  härads  sigill  1685. 

Ar  1543  hade  den  upproriske  Däc- 
ken här  tillsatt  en  fogde,  som  sedan  af 

allmogen  fängslades  och  öfverlemnndes 
till  kon.  Gustaf  Ls  fältherrar  och  derpå 
steglades.  Ar  1563  öfversvämmades  Östbo 

och  "Westbo  härader  af  28,000  danskar 
(efter  Riihs),  som  här  brände  och  plun- 

drade. Det  var  då  Östboerna,  vid  ut- 
skrifningen  af  hvar  3:dje  vapenför  man, 
erbjödo  sig  gä  man  ur  huse.  Vid  det 
olyckliga  danska  krigets  slut  voro  här 
249  hemman  nästan  alldeles  öde.  —  Af 

Liljegren  uppgifves  inom  häradet  blifvit 
funna  6  runstenar,    en  runstod,  ett  run- 
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kors,  en  runristning  på  Rydaholras  torn. 
—  -Mera  anmärkningsvärda  orter  i  detta 
härad  ha  varit:  Trollaborgh,  på  en  land- 

tunga mellan  sjöarne  Furen  och  Flåren 
nära  nuvarande  säteriet  Ed;  var  fordora 
säte  för  ortens  fogde;  förstördes  under 
Eugell)rechts  befrielsekrig.  Hindzekind, 
vid  sjön  Hinsen,  beboddes  vid  början  af 
15:de  seklet  af  häradshöfdingen  i  orten 
Trötte  Attesson.  Kcehinda  sätesgård,  på 
gränsen  mot  Westbo,  beboddes  vid  Uni- 

onstidens början  af  väpnaren  Arvid  Jöns- 
son. Nu  märkas  här:  TFcrwa/HO  köping, 

med  postkontor,  telegrafstation,  fordom 
och  ännu  häradets  tingsställe  o.  s.  v.; 
Skillingaryd,  poststation,  mötesplats  för 
Jönköpings  regimente,  Åminne,  Carlsfors, 
Hörle,  Elghammar,  Götaström,  Götafors, 
Lmdsta/ors  jernbruk;  Åkershohn  eller 
Eckersholms  masugn. 

Ileiuuiaiital  m.  m.  i  Östbo  liarad. 

Socknai-ues  iianiii. Mantal. 

Folk- 

mängd. 

Tofteryd"   ' 

Byarum  ̂    ' 

Hagshidt"   i 

Frijeled  '  (Fröale  1398)' 
Rylalwlm   

Gällaryd "   i 
Woxtorp   i 

Wernamo   ' 

Bondstorp  ̂     (Bodhings- 
torp  är  1371)   .  .  .  . 

Tånnö     

Karda  *^   

Hänger ''   
Åker   

Kdfsjö   

Åsenhöga  '   

siVg 

73V4 
17V, 
34V8 
56V4 

I  n 

11% 
21% 

UVg 

29  Vo 
15Vo 

7 

1,530 

2,125 686 

1,426 

3,565 
1,065 

1,511 

3.600 

596 

584 

1,150 
665 

1,865 960 
490 

S:ma387V8    21,820 

Ostborn,  gård  uti  Stora  Kopparbergs 
socken    och    län,    belägen    V4  nail  öster 

*  utom  1  mautal. 
d 

''  utom  3  mtl. *  ntom  1  mtl. 

utom  '2  ftl.  "^  ntom  5  mtl.  '  I  jordeboken 
föres  1  '/2  i>^l  under  Stengårdshulta  socken  i  Mo 
härad,  dit  hela  socknen  ock  räknas  i  judicielt 

hänseende.  *  utom  1  mtl.  ̂   utom  i^/^  mtl. 
'  blott  i  kyrkligt  hänseende,  eljest  till  Westbo 
härad. 

om  Falun,  med  20  t:rs  utsäde,  eges  at 
f.  d.  inspektor  J,  Borglind,  som  någon 
tid  dermed  i  sambruk  haft  den  i  Svärd- 

sjö socken  vackert  belägna  gården  Borg- 
gärdet, med   10  t:rs  utsäde. 

Ostbro,  Ä^vra  och  Södra,  två  raili- 
tioehemman  af  1  ratl  krouo-säteri  hvart- 
dera,  uti  Bro  socken  af  Näs  härad  och 
Wärmlands  län.  Till  Östbro  har  skrifvit 

sig  Anders  Linnardsson  Svenske  (se  art. 
Ölserud),  f   1671. 

Ostby,  fordom  en  socken  i  Kinnefjer- 
dings  härad  af  Skaraborgs  län;  skrefs  år 

1371  Öösby ;  utgör  nu  en  del  af  Säf- 
vared. 

Ostby,  indraget  militiiB-hemman  af 
Vo  ̂ ^^h  uti  P'os3  socken,  Tunge  härad, 
Göteborgs  och  Bohus  lan,  är  märkligt 
af  några  cirkelformer  på  egorna,  åtföljda 
af  sägnen  om  en  hop  Engelsmän  och 
Skottar,  som  skolat,  någon  gång,  här 

gjort_  ett  misslyckadt  strandhugg. 
Östens.  S:t,  källa  eller  Helga  Kors- 

källa i  Foss  socken,  Tunge  härad,  Göte- 
borgs och  Bohus  län,  fraraporlar  vid 

foten  af  en  kulle,  som  till  minne  af  kon. 
Ostens  der  verkställda  afrättning,  ännu 
kallas  Galgeberget;  källan,  med  godt 
drickesvatten,  är  kringbyggd;  den  skall 

ännu  i  dag  vara  föremål  för  vidskepel- 
sen, som  der  offrar  en  styfver  eller  en 

knappnål. 
Osten,  äfven  kallad  Lunden  eller 

Hornborgasjön,  sjö  i  Westergötland,  lig- 
ger 216  fot  högre  än   hafvet. 

Osten,  sjö  inom  Odensåkers,  Svenne- 
by,  Flistads,  Horns  och  Wärings  socknar 
af  Wadsbo  härad  ooh  Skaraborgs  län, 

0,082  qvadratmil;  har  på  sednare  åren, 
medelst  statsanslag,  blifvit  sänkt. 

Östensbo,  ett  frälse-heraman  af  ̂ i\ 
mtl  i  Tierps  socken.  Olands  härad  och 

Uppsala  län,  ined  en  egorymd  af  577 
qvadratref,  deraf  54  åker,   211   äng. 

Österberga,  Öster-Berga,  frälse-säteri 
om  2  mantal,  jemte  '74  skatte,  i  Rasbo 
socken  och  härad  af  Uppsala  län;  till- 

hörde omkring  år  1740  slägteu  Orn- 
flycht;  lydde  1825  och  1849,  tillika 
med  andra  hemman  om  2^i\  mtl  inom 
socknen,  under  Lydinge  i  angränsande 
Stafby  församling,  hvilket  eges  af  Österby 
och   Strömbacka  bruksintressenter. 

Österberga  (i  jordeboken).  Östberga 
(i   Liljegrens  Uun-urkunder),    två  mantal 
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skatte  i  Runtuna  socken,  Röuö  härad 

och  Nyköpinj^s  län,  l^da  under  Sörby 
säteri;  de  äro  skatteköpta  1718  och 

1753;   hafva  å  egonia  en  ruusttMi,  hvar- 
pä  mau  läst:  jUalu:  iiilli   slaiii: 
\i[)m:  si:  al:  fall)ur:  sin:  Viilil- 
l)a|;il)u. 

Öster-Bergslagen,  en  af  St.  Koppar- 
bergs läns  fyra  hufviuldelar,  utgörande 

länets  sydöstra  dal,  ouikring  Dalelfven, 
och  innefattar,  på  en  areal  af  51,230 
qvadratrail,  deraf  3, 320  vatten,  Säters 
fögderi,  med  undantag  af  Gagnefs  s:n, 

samt  Kopparbergs  och  Näsfjårds  fögde- 
rier, ined  länets  trenne  städer,  Falun, 

llcdemora  och  Säter.  Befolkningt-n  å 
landsbygden  uppgick  18G5  till  59,520 
och   i  städerna  till  7,215   pirsoner. 

Öster-Bitterna,  Österbittema  (i  jur- 
deboken),  socken  i  Laske  härad  af  Ska- 

raborgs län,  se  art.  Bitterna.  Tillägg: 

Öster-Bitterna  ensamt  innefattar,  pä  5,415 

tid,  10];.'  ratl  skatte,  1  krono,  tillsam- 
mans lei;!  mantal  (323  tid  pa  1  mtl), 

bebodda  af  öfver  700  personer  pä  141 
matlag,  och  taxerade  till  258,100  rdr, 
deraf  16,000  rdr  for  statens  egendom. 

Största  gården,  Olstorp,  1  mtl,  krono- 
säteri. —  Hemmans-namn  äro  :  Bjurdam, 

Damsholinen,  Damsåsen,  Ilaråsen,  Kro- 
ken, Kyrketorp,  Längöholm,  Rainnö,  L:a 

Ringstad,  Myreberg,  Svarfvarebo,  Tubbe- 
torp,  Åkatorp,  Åsa  och  Öster-Bitterna, 
den  sednare  på  5  skatte,  1  frälsc-stora 
och    1  y,  frälse. 

Osterbo,  masugn  i  Bjurakers  socken 

af  Norra  Helsinglands  fögderi  och  Gefle- 
borgs  läu,  vid  pass  4  mil  från  Hudiks- 

vall, med  en  medeltillverkning  under  åren 

1861—63  af  10,636  ctr  tackjärn,  af 
malm  från  Utö,  Wigelsbo  samt  grufvor 
i  Uppland  och  Roslagen;  har  samma 
egare  som  Strömbacka  och  Hedvigsfors 
bruk. 

Österbor,  by  uti  Östra  Fernebo  soc- 
ken af  Gestrikland  och  Gefleborgs  län, 

eger  på  7  D:r,  30'/3  öresl.,  taxerade  till 
60,400  rdr,  17  åboer.  Här  är  gästgif- 
varegård. 

Österby,  betydligt  jernbruk  med  stor 
jordegendom  i  Filras  socken  och  Dan- 
nemora  tingslag  af  Uppsala  län,  är  be- 

läget i  trakten  af  Fyrisåns  upprinnelse, 
vid  vestra  ändan  af  den  s.  k.  Stordam- 

raen    och    kring    Opp-,    Herrgårds-    och 
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Nedra  daramarne.  Österby  gård  lärer 
omnämnas  redan  i  handlingar  från  1296 
och  1335.  Med  sannolikhet  antages, 
att  bruket  blifvit  år  1565  på  kronans 
bekostnad  anlagdt  för  svafveltillverkiiiug, 
hvartill  kis  erhöMs  frän  Danneinora  gruf- 

vor; men  jerntillverkningen,  som  lärer 
drifvits  något  tidigare,  blef  här  snart 
nog  den  enda.  Såsom  förste  anläggare 
namnes  en  s.  k.  »Btfallningsmanu,  Lars 

llan-ison,  och  bland  de  flera  personer, 
som  i  äldre  tider  utöfvat  nyttjanderätt 
till,  eller  haft  inseende  öfver  bruket,  an- 
föres  en  Hans  Si  versson,  under  hvars  tid 

hiir,  år  1613,  funnits  4  hyttor  och  4 
hamrar.  Ar  1622  utarrender;ides  det  till 

Paul  Auliander;  men  då  denne  ej  upp- 
fyllde arrendevilkoren,  uppliäf<les  kon- 
traktet redan  4  är  derefter,  och  ett  an- 

nat upprättades  med  Welam  Giliusson, 
hvilket  ytterligare  stadfästades  år  1627, 
då  detta  bruk,  jemte  Leufsta  och  Gimo, 
upplåts  på  arrende  åt  nämnde  Giliusson 
tillsammans  med  Louis  De  Geer,  men 
sedermera  innehades  de,  från  1633,  af 
den  sednare  ensam,  intill  1643,  då  han 

köpte  alla  tre  bruken  till  frälse,  hvilket 
år  1687  stadfästades  för  hans  arfvingar; 
dock  skulle,  särskildt  för  Österby,  en 
rekoguitionsafgift  af  1,600  daler  s:mt 
årligen  till  kronan  erläggas.  Nu  först 
fick  det  förut  lamt  drifna  verket  en  lif- 

ligare  fart;  utvidgningar  och  förbättrin- 
gar företogos  i  alla  riktningar;  bland 

annat  införde  De  Geer  det  förut  i  Sve- 
rit;e  okända  wallonsraidet,  hvartill  såväl 

arbetare  som  bruksbetjente  från  Neder- 
länderna införskrefvos,  och  många  af  de 

då  inflyttade  wallon-slägterna,  såsom  Pou- 
sette,  Bedoir,  Bonnier,  Hiibinette,  ra.  fl., 

återfinnas  ännu  bosatta  i  Upplands  bergs- 
lag, der  de  befatta  sig  med  bruksrörelse, 

och  ai'  deras  ögon,  anletsdrag  och  hår 
kan  man  ännu  skönja  deras  franska  här- 

komst. De  Geers  slägt  (härstammande 
i  9:de  led  från  Florent  de  Hamal  från 

Brabant,  som  antog  namnet  De  Geer), 
stadfästades  1687  i  dess  eganderätt  och 
behöll  bruket  till  1750,  då  det  inköptes 
af  handelshuset  Carlos  &  Grill,  och  ge- 

nom gifte  raed  den  sednares  dotter  blef 
en  Peill  också  delegare;  men  efter  Grills 
död  köptes  Österby  af  fru  A.  J.  Grill  till 
Söderforss,  hvilken  åter  dels  skänkte,  dels 

sålde  hälften  deraf  till  sin  systerson,  bruks- 
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patronen,  sedermera  frih.  P.  A.  Taram, 
som  derpå  dels  inköpt,  dels  ärft  den 
andra  hälften.  Fastän  år  1806  tvänne 
härdar  af  förekomna  skäl  iiedlades,  är 
det  dock  under  hans  förvaltning  först, 
och  sedermera  i  hans  ego,  som  både 
verk  och  gods  förökats  och  på  allt  sätt 
förbättrats  samt  genom  byggnader  och 
anläggningar  förskönats,  så  att  bruket, 
som  för  öfrigt  har  ett  vackert  läge,  nu 
liknar  en  välbyggd  småstad,  med  raka 
gator,  åtföljda  af  stora  alléer;  h vartill 
kommer  en  härlig  park  och  en  trädgård, 
som  räknas  bland  de  största  och  bäst 

vårdade  i  landet;  i  den  sednare  ses  en 

minnesvård  öfver  fru  Grill.  Dammbygg- 
naderna äro  utmärkta.  Herrgårdens  ståt- 

liga åbyggnad,  af  sten,  å  en  höjd  med 
oragifvande  löfskog,  begränsad  af  en  in- 

sjö, hvari  ligger  en  holme,  i  hvars  små- 
skog täcka  promenader  äro  anlagda,  och 

som  medelst  broar  är  förenad  med  par- 
ken, omfattar  äfven,  i  särskild  flygel,  den 

på  brukets  bekostnad  uppförda  kyrkan, 
samt  i  en  annan  ett  bibliothek.  Här 

finnes  äfven  ett  tafvelgalleri,  innehållande 
bland  annat  många  originaler  af  den 
gamla  Flamandska  skolan  och  några  af 
den  Italienska  samt  en  gravyrsamling. 
—  Efter  frih.  Tamms,  år  1856,  tiraade 
död,  har  Österby  egts  af  hans  arfvingar, 
efter  följande  fördelning:  baron  Gustaf 
Tamm  Vi.-,,  underlöjtn.  August  Taram 

Vi5,  ryttm.  H.  S.  Tamras  fru  '/l^^ fröken 
Clara  Tamra  V15  (nu  död,  var  gift  med 
kammarherren  Gustaf  F.  von  Kraemer), 

fröken  Ebba  Tamm  V15  (eller  tillsara- 
mans V3);  brukspatron  C.  A.  Tamm  V3 

och   studeranden    H.  P.  P.  Tamm    Vs- 
Den  egentliga  Österby  gärd  utgöres 

af  174  nitl  frälse-säteri  (Käbboda  1,  och 

Hofgården  '/,),  6'/2  frälse  af  åtskilliga 
slag  (Käbboda  och  1  rå  och  rör.  Ladu- 

gården 4  frälse.  Gamla  Österby  1  frälse, 

Aspeboda  och  Tyskboda  V4  frälse  h vart- 
dera). Utom  under  eget  bruk  varande 

9'/,  mtl  (hvarå  de  sednare  åren  stora 
odlingar  blifvit  verkställda),  lyda  under 
Österby  följande,  af  landbönder  brukade 

hemman:  l-.o  I  Uppsala  län:  inom  Films 
församling  Ifi^/y,  '"ti;  i  Dannemora  d:0 
8*7;  i  Alunda  l8'/g,  jemte  2:ne  mjöl- 
qvarnar;  i  Morkarla  I2V,„;  i  llasbokil 

8'/,„,  jemte  1  såg  och  1  qvarn;  i  Staf- 
by    1%,  jemte   1   såg  och  qvarn;  i  Tuna 

3  mtl  samt  i  Wiksta  socken  2^/f^  mtl. 
2:0  I  Stockholms  /öm;  inom  Wahlö  s:n 

lOVifi  mtl,  i  Almunge  2V2»  ocb  i  Börstil 
Vo  mtl,  tillsaramans  85  mtl,  jemte  la- 
stageplatsen  Kallerö  vid  Stenfjärden  af 
Bottniska  viken.  Under  gården  lyda  106 
dagsverkstorp.  Dessutom  eger  bruket 

frälseräntor  af  66;'^||  mtl  inom  ofvan- 
näranda  socknar.  —  Masugnen,  hyartill 
malmen  heratas  dels  från  egna  brytnin- 

gar vid  Dannemora,  dels  från  andra 
spridda  grufvor,  har  producerat  omkring 

9,000  centner  tackjern  årligen ;  stång- 
jernsbruket,  som  med  2  hamrar  och  4 
härdar  har  oinskräukt  rekognitionssraide 
med  15  skéé.  hanimarskatt,  har  årligen 
lemnat  omkring  10,700  ctr  stångjern; 
äfven  finnes  en  stålhammarstock,  med  en 
produktion  af  vid  pass  1,700  ctr  stål; 
jernmanufakturtillverkningen  har  utgjort 
omkring  400  skU.  Kolåt^ången  uppgick 

år  1860  till  mer  än  12,700  läster.  ̂ Ut- skeppningen på  Stockholm  sker  öfver 
ofvannämnda,  l)ruket  tillhöriga  lastplats. 

Vidare  finnes  på  stället  tegelbruk,  brän- 
ner!, kalkugn,  1  husbehofs-  och  2  skatt- 

lagda  qvarnar,  tröskverk  och  linbråk- 
ningsmaskin  för  vatten.  —  På  brukets 
frälse-egor  äro  Dannemora  grufvor  be- 

lägna. Sjelfva  bruksverken  voro  år  1865 
taxerade  till  255,000  rdr,  och  hela  egen- 

domen, som  är  den  näst  största  i  länet, 
till  c:a  2,034,000  rdr;  dess  samtliga 
befolkning  var  år  1848:  2,241  personer 
på  388  hushåll,  hvaraf  958  personer  på 
141  hushåll  voro  frälsebönder.  —  Bru- 

ket har  egen  predikant,  som  det  förser 
med  både  bostad  och  tillräcklig  lön,  dels 

i  penningar,  dels  in  natura;  men  den  lilla 
församlingen,  c:a  500  personer,  sorterar 

dock  under  kyrkoherden  i  F'ilm.  Såsom 
anmärkningsvärdt  torde  böra  nämnas,  att 
här  var  det  sannolikt  första  ställe  i 

Sverige,  der  folket  af  sin  själasörjare 

inöfvats  i  fyrstämmig  sång  (Dillner  be- 
gynte  något  sednare  i  Funbo).  Det  var 
brukspredikanten  Rollin  (sedermera  kyrko- 

herde i  Wassunda),  som  med  synnerligt 

nit  och  skicklighet  utförde  detta  i  san- 
ning förvånande  verk,  till  stor  glädje  och 

uppbyggelse  för  både  brukspersonal  och 
egare;  på  1830-talet  var  sången  här  i 
sitt  flor,  och  vid  ett  besök  i  grufvan  af 
kronprinsen  Oscar,  öfverraskades  han  på 

ett    högst    gripande    sätt  af  en  der  för- 



österby. Österbf. 755 

dold,  på  förhand  nedsti<jen  sAngcliör.  — 
Här  finnes  ock  egen  tolkskola,  som  är 
fast,  om  2  klasser,  der  c:a  55  barn  un- 

dervisas af  en  examinerad  Ijirare;  under- 
hälles  af  bntkscgaren,  med  tillskott  frän 
Films  skolkassa;  har  en  ärlig  inkomst 

af  31  rdr  i  donation  af  triidgardsmästarc- 
cnkan  Kammarhom.  Ej  blott  brukets, 
utan  hela  godsets  fattigvård  och  öfriga 
dcrmed  likartade  förhållanden,  äro  in- 

rättade på  oberoende,  för  församlingarne 
ej  betungande  fot.  Bruksfolket,  som  i 
allmänhet  är  välbergadt,  utmärker  sig 
för  en  viss  grad  af  hyfsning,  som  bland 

annat  yttrar  sig  i  en  mindre  vanlig  höf- 
lighet.  —  Eesande  finna  här  äfven  ett 
ordentligt  värdshus.  —  Adress:  Österby. 

Österby,  frälse-säteri  uti  Ålands  soc- 
ken af  Ilagunda  härad  och  Uppsala  län, 

vid  Säfveån,  nära  kyrkan,  hvarifrån  räk- 

nas l''g  mil  till  Uppsala,  består  af  G 
mtl,  och  har,  med  i  sambruk  liggande 

%  frälse  Österby,  en  egorymd  al'  15,894 
qvadratref,  deraf  2,291  åker,  1,608  äng 

och  11,728  skog.  Till  gården  hör  vac- 
ker trädgård,  qvarn  och  såg;  skogstill- 

gängen är  högst  betydlig.  —  Österby 
har  tillhört  slägterna  Liljeström,  Göthe 

omkring  år  1740;  frän  början  af  inne- 
varande århundrade  bergsrådet  Adolph 

von  Engeström  (en  son  till  biskop  En- 
geströra  i  Lund),  från  1825  hans  son, 
major  Adolph  Ludvig,  och  från  1841 

dennes  son,  löjtn.  Ludvig  Wilh.  v.  En- 
geströra  ;  taxeras  raed  underl.  6  mantal 
Westerby  och  \\  m\\  Ählbo  till  148,000 

rdr  rmt.  —  På  Österby  egor  skall  finnas 
runstenen  M  82  i  Liljegrens  Run-urk., 
der  inskriften  återgifves  med:    ̂ Oll.  uk. 

Xvi\itatl)r.  aiili.  tl)urir   
fatl)Ur.  sin.  —  I  Juni  1854  hölls  här 
ett  landtbruksraöte,  dervid  några  råd  och 
erinringar  till  landtmannen  uttalades,  som 
äro  väl  värda  att  förvaras  och  ej  böra 
ljudlöst  förklinga,  hvarför  de  här  ock 
intagas: 

"Ett  laudtbruksniöte  har  en  icke  sä  riuo;a 
betydelse.  Alla  som  bevista  ett  sådant,  lemna 
derigenoiu  en  giird  ät  den  sanning,  att  af  alla 
näringar,  ingen  har  så  stort  intresse  att  följa, 

som  landthuähållningen  i  alla  dess  grenar.  Myc- 
ket återstår  deri  att  inhemta,  icke  allenast  för 

den  som  följer  erfarenhetens  rika  skola,  ntan 
äfven  för  den,  som  medelst  förvärfvade  kunska- 

per, söker  vetenskapligt  ådagalägga  och  prak- 
tiskt, raedelst  anställda  rön,  bevisa  nya  lärors 

företräde    för    de    gamla    och    deras    antaglighet 

äfven  för  den  mindre  jordbrukaren.  Första  vil- 
koret  för  en  reform,  var  plogens  införande. 
Sladden,  välten  och  hnrfven  hafva  äfven  un- 
deruålt  betydliga  förbättringar.  De  enklaste 
allmänna  grunder  för  jordbrukaren  kunna  ej  för 
ofta  anföras  —  dessa  äro;  plöj  din  åker  om 
hösten,  som  skall  bära  säd  nästa  år;  välla, 

sladda  och  harfva  tlitigt  om  våren  och  försom- 
maren; plöj  om  din  trädesjord  och  framför  allt 

fördjupa  och  upprensa  dina  diken;  anlägg  be- 
täckta  sådana  efter  råd  och  lägenhet.  Nedploj 
grundt,  straxt  efter  uibredningen,  gödseln  och 

sneda  med  trädstock  det  triide  dn  ••]  kan  göda. 
Använd  endast  godt  och  fröbart  utsäde,  och  mylla 
ej  ner  kornen  för  djupt.  Vill  du  förändra  ditt 
brakningssiitt  från  tvåskifte  till  vexclbruk:  in- 

dela då  din  åkerjord  först  i  4  skiften  och  sedan 
i  8,  så  att,  om  du  t.  ex.  har  48  tunnlands 

åkerjord,  delar  du  den  först  i  i  skiften  med  12 

tunnland  i  hvardera.  Lät  deraf  ' '^  bli  trade, 
'  4  bära  råg  och  hvete,  '/4  årlcr,  vicker  och 
klöfver  samt  '/a  korn  och  hafre;  dela  sedan 
åkern  i  8  delar  med  6  tunnland  i  hvardera,  då 

Vs  blir  gödslad  med  trade,  '  g  ogödslad  trade, 
2/g  råg  och  hvete,  Vg  klöfver  med  timothej, 
'/g  korn,  '/g  ärter  och  grönvicker  samt  '/^ 
hafra.  Sädesföljdcn  blir  då:  l:o  gödslad  trade, 

2:0  råg,  3:0  klöfver  med  timothej,  4:0  korn  och 
blandsäd,  5:o  ogödsladt  trade,  Oo  hvete,  7:o  ärter 

och  grön  vicker,  8:o  hafre.  Sålunda  komma  ̂ /^ 
af  din  åker  att  bära  säd  och  foderväxter  och  V4 

ligger  i  trade.  Innan  du  likväl  företager  ett  så- 
dant vexclbruk,  bör  du  ega  gödseltillgång,  så 

att  du  minst  kan  göda  '/g  af  din  åker.  Der- 
före  sköt  först  väl  din  äng,  sä  att  den  ger  dig 
goda  grässkördar.  Ar  den  mossbelupen  eller 
hemsökt  af  mask,  öfversila  den  tidtals  med  vat- 

ten, eller  i  brist  deraf,  plöj  och  odla  den,  samt 

igenlägg  den  sedan  med  timothej  och  andra 
grässlag.  Stundom  kan  flåhackning  och  en  lin- 

drig bränning  äfven  vara  fördelaktig.  Haf  ej 
flera  kreatur  än  du  väl  kan  föda.  Bättre  hafva 

fyra  kor,  som  äro  vid  godt  hull  och  mjölkgif- 
vande,  än  dubbelt  så  många  knappt  födda.  Iakt- 

tag dessa  hufvudreglor,  och  goda  skördar,  trefnad, 
förnöjsamhet  och  välstånd  skola  blifva  din  be- löning. 

Dereftcr  meddelades  några  utdrag  af  den  store 
Amerikanaren  Benjamin  Frauklins  råd.  Både 

unga  och  gamla,  fattiga  och  rika,  kunna  gerna 
lyssna  till  dessa  råd,  hvarföre  de  ock  införas: 

»Om  ditt  lif  är  dig  kärt,  så  f'jrspill  ej  tiden,  ty 
tiden  är  det  ämne,  hvaraf  lifvet  består.  Om 

tiden  är  det  dyrbaraste  af  allt,  måste  slöseri  med 

tiden  vara  den  största  misshushållning,  ty  för- 
lorad tid  kan  aldrig  återfås.  Sysslolöshet  be- 

skattar oss  högre  än  någon  annan.  Lättja,  likt 
rosten,  fräter  mera  än  bruket  nöter.  En  nyckel 
som  ständigt  nyttjas,  är  alltid  blank.  —  Huru 
mycket  förlora  vi  ej  genom  längre  sofvande  än 
som  behöfves;  man  glömmer  att  den  sofvande 
räfven  tar  ingen  höna,  och  nog  få  vi  sofva  i 
grafven.  Derföre  använd  din  tid  väl,  om  du 
vill  blifva  lycklig;  förspill  ingen  timma,  då 
du  ej  är  säker  om  minuten.  Ledighet  är  en 
tid  att  göra  något  nyttigt  och  denna  ledighet 
skall  den  flitige  vinna,  aldrig  den  late.  Idoghet 
och  flit  ge  trefnad,    välstånd    och  aktning.     Fly 
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nöjena  och  de  skola  fly  dig.  Den  som  spinner 
flitigt  har  skåpet  fullt.  Spara  dig  inte  då  du 
skall  arbeta,  kom  ihåg,  att  en  katt  med  vantar 
på,  fångar  inga  möss.  Det  är  sannt,  mycket 
skall  göras  och  kanske  har  du  svaga  händer, 

men  häll  stadigt  uti  och  du  sknll  vinna  fram- 
gång; ty  droppen  urhälkar  slutligen  stenen;  med 

talamod  och  oförtrutsamhet  söndergnnger  råttan 
kabehnget,  och  af  hugg,  täta  och  små,  fälles 

eken  ändå.  —  Flit  är  lyckans  moder  och  Gud 
ser  med  välbehag  till  de  idoge.  Ett  i  dag  är 

bättre  äa  ̂ rå  i  morgon.  Uppskjut  ej  till  mor- 
gondagen hvad  du  kan  göra  i  dag.  Förutan 

möda  får  ingen  föda,  och  ingenting  utan  besvär. 

Den  som  lärt  ett  handtverk  eger  ett  säkert  ka- 
pital, men  handtverket  måste  med  omsorg  drif- 

vas;  ty  inom  flitig  mans  dörr  tittar  väl  hungern 
in,  men  vågar  ej  stiga  öfver  tröskeln.  Drif  på 

dina  göromål  och  låt  ej  dem  drifva  på  dig.  Sen- 
färdighet framsläpar  sig  långsamt,  att  den  snart 

upphinnes  af  fattigdomen.  Tidigt  i  säng  och 

tidigt  npp  ger  förnöjsamhet,  rikedom  och  'helso- 
sam kropp.  Men  ej  nog  att  man  är  flitig,  man 

måste  tillika  vara  ihärdig,  stadig  och  sorgfällig. 
Den  rätt  och  väl  sin  syssla  sköter,  ser  lugnt 
emot  hvad  helst  som  möter.  Vill  du  hafva  ditt 

ärende  uträttadt,  så  gä  sjelf,  hvarom  icke,  så 
skicka.  Eu  liten  försummelse  kan  vålla  stor 
skada. 

Om  vi  vilja  tillskynda  vår  flit  ända  större 
gagn,  måste  vi  dertill  lägga  tarflighet.  Den  som 
ej  förstår  att  spara  i  den  n.än  han  förtjenar, 
kan  arbeta  sig  förderfvad,  utan  att  lemna  efter 

sig  ett  öre.  Ett  läckert  kök  gör  ett  magert  testa- 
mente och  mången  förtjenst  gick  som  den  kom, 

för  det  far  eller  mor  i  buset 
gick  jemnt  i  ruset. 

Vill  du  bereda  dig  god  bergning,  så  tänk  på 
att  spara,  likasom  att  förvärfva: 

Den  matmor  är  god  och  präktig  den  qvinna, 
Som  ser  um  sitt  bus,  kan  väfs'a  ocb  spinna. 

Hvad  man  kan  förtjena  beror  af  omständig- 
heter och  är  osäkert,  deremot  äro  utgifterna  be- 

ständiga och  säkra.  Det  är  lättare  att  bygga 
två  spislar  än  hälla  eld  pä  en.  Förvärfva  så 
mycket  du  ärligt  förmår,  undvik  krogskylten, 
och  spar  på  hvad  du  förvärfvat.  Detta  är  rätta 
hemligheten  att  förvandla  bly  till  guld.  Har  du 
funnit  denna  de  vises  sten,  sä  beböfver  du  ej 
klaga  öfver  dyra  tider,  ty 

Den  gör  väl,  som  tidigt  sparar 
för  behof  och  ålderdom  en  skatt; 
ty  det  är  en  gifven  sanning  att 
Morgonäorn  till  qvälln  ej  varar. 

Akten  er    för    små    utgifter;    många    bäckar 

små  göra  en  stor  ä;  en  liten  läcka  sänker  slut- 
ligen största  skepp.     Den    kräsna    gomens    slaf, 

far  gripa  sist  till  käpp  och  staf.  Tar  man  alltid 
mjöl  ur  tunnan,    utan    att    lägga  n:tgot  dit  igen, 
så   när  man  snart  botten.     När    brunnen    är  ut- 

runnen, vet  man  först  hvad  vattnet  är  värdt. 

Dock  framför  allt  —  lita  ej  på  eder  egen 
idoghet,  flit,  ihärdighet  och  sparsamhet.  De  äro 

visserligen  förträffliga  saker,  inen  utan  Guds  väl- 
signelse hjelpa  de  er  föga.  Bedjen  derföre  öd- 

mjukt om  denna  välsignelse;  varer  barinhertige 
mot  de  behöfvande,  och  hästen  dem  till  hjcip 
och  tröst.  Tagen  värd  om  de  späda  barnen  och 
låten  dem  aldrig  af  eder  inhemta  dåliga  vanor. 

Ja  —  hvem  du  ock  vara  må  —  rik  eller  fattig, 

ung  eller  gammal,  frukta  Gud  framför  allt;  välj 

redlighet  och  idoghet  till  ditt  beständiga  säll- 
skap; var  god  och  kärleksfull  mot  de  dina,  var 

sparsam  och  gif  alltid  ut  en  skilling  mindre  än 
din  rena  inkomst.  Dä  skall  du  blifva  lycklig, 
och  då  skola  sjclfständighet,  förnöjsamhet  och 
ett  godt  samvete  blifva  ditt  harnesk,  din  hjelra 

och  dju  krona  I» 
Österby,  tre  rati  frälse  i  M  orkaria 

socken,  Olauds  härad  och  Uppsala  län, 
vid  pass  4  mil  från  Uppsala,  raed  en 
egorvmd  af  6,302  qvadratref,  deraf  554 
åker,  354  än  t?  och  4,829  skog;  höra 
till  frih.  P.  A.  Tararas  arfv:rs  egendom;  se 
under  art.  Österby  jernbruk.  Här  är 

poststation. 
Österby,  frälse-säteri  uti  Tumbo  soc- 

ken, Vester-Rekarnes  härad  och  Nykö- 

pings län,  1^/.,  mil  från  Thorshälla,  be- 
står af  2  nitl,  och  utgör,  jerate  Sundbyvik 

samt  underlydande  23^/8  ratl,  en  fidei- 
kommissegendom för  slägten  Lantings- 

hausen.  Österby,  belägen  mellan  Thors- 
hällaåns  utlopp  och  Qvicksund,  nära 
Wäsby viken,  är  en  gammal  gård;  tillhörde 

1428  och  1452  väpnaren  Esbjörn  Blå- 
panna, sednare  på  1500-talet  Peder  Hans- 

son af  Forstena-slägten,  dess  raåg,  Erik 
Ribbing,  som  dessutom  egde,  i  arf  efter 
föräldrarne,  Djursö,  Kartorp,  Göslunda, 
Asaka,  Målen  och  Möldalsqvarn ;  blef 
slutligen  stamfader  för  den  s.  k.  Österby 
ättegren,  som  ännu  år  1770  innehade 
godset.  Ar  1776  den  4  Sept.  afled  här, 
under  en  resa,  den  nitiske  och  för  sin 

lärdom  mycket  ansedde  biskopen  J.  Se- 
reuius.  —  Österby  sätesgård  egdes  år 
1788  af  öfverståthållaren  J.  A.  v.  Lan- 

tingshausen,  som  gjorde  den,  jemte  Sund- 
byvik och  Tibble,  till  fideikommiss  inom 

slägten;  nuvarande  fideikoramissarie  är 
hofmarskalken  N.  A.  v.  Lantingshausen 
v.  Höpken,  dotterson  af  fideikommissets 
nämnda  stiftare.  Gården  har  egen  graf 

i   kyrkan. 

Österby,  öfverste-löjtnant-boställe  uti 
Stora  Tuna  socken  af  Säters-läns  härad 
och  Stora  Kopparl)erg3  län,  består  af 
iVg  mtl  krono  (eller  42  tid  19,082  kpl.), 
taxerade  till  16,940  rdr  rmt.  —  Denna 

gård  skall  —  skrifver  A.  A.  Afzelius  — 
blifvit  gifven  af  kon.  Carl  XI  till  kyrko- 

herden Johan  Nederstadius,  som  haft 
stora  oiTikostnader  för  vaktgöring  och 
arbete  på   Lima  skans. 

Österby,  berustadt  skatte-säteri  uti 
Haga  socken  af  Erlinghundra  härad  och 
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Stockholms  län,  '/._,  mil  frän  statlcn  Sig- 
tuna och  V  4  mil  från  närmaste  lastage- 

plats,  består  af  2'/.,  intl,  med  en  ego- 
vidd af  600  tid,  deraf  200  åker;  skör- 
den nppgifves  til!  175  t:r  säd,  25  t:r 

potatep,  och  250  parlass  hö;  jorden  är 
lera  på  raergelbotten.  Till  gården  hörer 

trädgård  med  vackra  alléer  och  plante- 
ringar. Egare  ha  varit:  grefve  de  la 

Gardie  år  1685,  Schröder  1772,  1829 

och  1849  slägten  Ekstedt ,  år  1865  eg- 
des  gården  af  A.  E.  Berg  och  taxerades 
till  55,200  rdr  rmt. 

Österby,  frälse-säteri  om  3  mantal  i 
Wallby  socken  och  Trögds  härad  af  Upp- 

sala län,  beläget  nära  Mälaren;  egovidd 
2,861  qvadratref,  deraf  1,074  åker  och 
380  äng,  1,144  skog,  med  11  torp; 
har  tillhört  slägterna  Snoiisky,  Horn, 
(omkring  är  1740)  Löwen,  och  derefter 
Malmerfelt,  hvaraf  må  nämnas  kammar- 

rådet Olof  Malmer,  stamfader  för  ätten, 

t  1771;  synes  år  1816,  då  dennes  son- 
dotter Beata  Elisabeth  här  vigdes  med 

majoren  Carl  Gustaf  Fredenberg,  och 
1843,  då  här  dogo  2:ue  barn  i  4:de 
led,  ännu  varit  inom  slägten;  egdes  1849 

af  en  Wallöf,  1865  af  inspektor  A.  Sö- 
derholtz.  Gården  hade  fordom  ingen 
skog,  men  fick  sådan  sig  tilldelad,  då 
Rikseus  Ständer  förärade  d.  v.  landt- 

marskalken,  r.  r.  Arvid  Ilorn,  såsom  stäl- 
lets egare,  en  liten  del  af  Trögds  härads 

eller  Hornö  allmänning;  tax.-värdet  är 
70,000  rdr- 

Österby,  Söderg.-,  Mellang.-  och 
Norrcj.-,  by  uti  Hellestads  socken,  Fiu- 
spougs  härad  och  Linköpings  län,  vid 
pass  4\\  mil  från  städerna  Norrköping 

och  Linköping,  eger  på  2'/.,  mtl  skatte, 
1  mtl  frälse,  med  9  egare  och  taxerade 

till  111,900  rdr,  220 'inbyggare.  Häraf är  frälsc-hemmanet,  med  gästgifveri,  do- 
neradt  till  Regna  sockenskola.  Fordom 
har  i  byn  funnits  klädesfabrik  med  o:ne 
väfstolar  och  en  stoftsfabrik,  år  1829 
tillhörande  handelshuset  Söderborg  och 
Arosenius;  vid  samma  tid  drefs  här  ock 

en  hytta,  uu  finnes  blott  å  Söderg.  garf- 
veri  och  några  enskilda  hus. 

Österby,  egendom  uti  Sunds  socken, 
Ydre  härad  och  Linköpings  län,  vid  pass 
3^.2  mil  från  Ekesjö  och  8  mil  frän 
staden  Linköping,  består  af  2  mtl  frälse. 
Nära  invid  ligger 

VII. 
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Österby-mo,  marknadsplats,  der  mark- 
nad har  årligen  hållils  i  Oktober  niänsid; 

1868  års  marknad  blilveri  Juni;  folkm.35. 

Österby,  by  i  Läby  socken,  Uller- 
åkers  härad  och  Uppsala  län,  vid  pass 
^,.,  mil  från  staden  Uppsala,  eger  på 

1%  mtl  rusthåll,  3 ',4  mtl  augmeiit,  % 
mtl  komminister-boställe,  en  egorymd  af 
8,271  qvadratref,  deraf  2,141  åker,  587 
äng  och   4,850  skog. 

Österbön,  by  uti  Krogstads  socken, 

Sörbygdens  härad,  Göteliorgs  och  Bohus 
län,  af  1  mtl,  med  4  liemniansbrukarc, 
och  taxerad  till  16,100  rdr.  Byn  är 

märklig  genom  några  här  befintliga  forn- 
minnen, såsom  en  ättehög,  hvarpå  man 

nyligen  uppfört  ett  boningshus,  en  vat 
ttnhåla,  samt  Syaslehålet,  hvarom  redan 
är  anfördt  under  art.  Krogstad;  harliar 
äfven  funnits  en  rönn,  som  varit  h.dlcn 

i  mycken  vördnad,  tills  den  nyligen  blif- 
vit  nedfälld. 

Öster-Dalarne,  en  af  Stora  Koppar- 
bergs läns  fyra  hufvuddelar,  möter  med 

någon  del  Gestrikland,  är  för  öfrigt  om- 
gifvet  af  Helsingland,  Herjedalen  och 

Norska  fjellen,  på  sydvestra  sidan  sam- 
gränsaude  med  Vester-Dalarnc.  Af  läget 
omkring  sjön  Siljan,  har  orten,  som 

ligger  mellan  den  60  och  62*^  pol- höjd, fordom  blifvit  kallad  Siljesdalar, 
och  i  anledning  deraf  är  detta  Dal-lag 
fördeladt  i  2:ne  fögderier,  Ofvan-  och 
Nedan-Siljans,  samt  utgör  med  Gagnefs 
socken  af  Säters  fögderi,  Oster-Dalarncs 
domsaga,  med  en  folkmängd  år  1865  af 
61,540  personer,  pä  en  areal  af  134, 154 
qvadratmil,  deraf  4,t;bi  d:o  äro  vatten. 
—  I  nordligaste  delen  af  Öster-Da- 
larne,  innefattande  socknarne  Elfdalen, 

Orsa  samt  Mora  med  VVenjan  och  Sol- 
lerön,  hörer  man  ännu  den  forntrognaste 

munart,  soin  talas  på  den  stora  Skan- 
dinaviska lialfön.  Folkspråket  der  sön- 

derfaller i  tre  särskilda  dialekter,  Elf- 
dals,  Mora  och  Orsa,  med  h varandra 
helt  nära  beslägtade  och  ändå  så  olika, 
att  de  skilda  socknarnes  inbyggare  ofta 
alls  icke  förstå  hvarandra  utan  tillhjelp 
af  den  vanliga  svenskan.  För  en  af 
dialekterna,  nemligeu  Orsas,  är  närmare 
redogjordt  i  ett  »Bidrag  till  en  ordbok 
öfver  folkspråket  i  D.ilarne»,  intaget  uti 
»Dalarnes  Fornminnes-förenings  årsskrift 

år  1867«,  sidd.  48—112. 
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Östergam,  socken  på  Gotland,  med 
Ardre  och  Garamelgarn,  ett  konsistorielt 
pastorat  af  2:a  klassen  och  Wisby  stift, 

med  i!4:^'8  mtl,  bebodda  af  nära  1,700 
personer.  —  Marken  lir  till  större  delen 
bergig  och  ojeiuu,  vid  Östergarn  isyn- 

nerhet finnas  höga,  tvärbranta  och  länga 
bergssträckningar.  Radande  jordmån  är 
kalk  och  sand,  med  klappersten  vid  ytan  ; 
dock  finnes  äfven  svartmylla,  särdeles  i 
Ardre.  Skog  växer  öfverallt  tillräckligt, 
pä  flera  ställen  utöfver  behofvet.  Den 

öppna  jorden  nppgafs  år  1818  till  750 
tid,  hvarpå  årliga  utsädet  var  410  t:r. 
I  pastoratet  fuunos  sarama  tid  5  med 

privilegier  försedda  kalkugnar.  —  Öster- 
garn,  modersocken,  är  belägen  uti  Wisby 
läns  norra  fögderi  och  Kräklinge  ting, 

4V'.,  mil  sydost  från  Wisby,  vid  hafvet, 
och  50  fot  öfver  detsamma.  Arealen, 

0,129  qvadratrail  land  =  2,985  tid  eller 
1,676  qvadratrcf  och  10  tid  vatten,  är 
fördelad  på  8  mtl,  taxerade  till  188,300 
rdr,  förutom  verk,  som  taxeras  till  27,700 

rdr,  och  bebodda  af  vid  pass  725  per- 
soner, 460  flera  än  år  1810.  —  Näringar 

äro  åkerbruk,  kalkbränning  och  ganska 
betydligt  fiske;  här  äro  Sandviks  och 
Katthammarviks  hamnar,  Strandridare- 
gården,  tullinspektörs-boställe;  Östergarns 

lentille-fyr,  mellan  57"  26'  29"  latitud 
och  O"  55'  57"  longitud,  har  en  fyr- 
mästare  och  två  fyrbetjenter;  årlig  mark- 

nad har  hållits  i  Juni  å  Hallevederum. 

Fiskeri-idkande  inom  detta  och  Älskogs 
pastorater  hafva  år  1866  förenat  sig  om 
bildande  af  ett  försäkringsbolag  under 
namn  af  »Östra  föreningen»,  i  likhet  med 
de  förut  på  ön  organiserade  Sydöstra 

och  Sydvästra.  —  Ostergarnsberget  är  ett 
tvärbrant,  skogbevuxet  och  särdeles  vac- 

kert berg,  hvarifrån  vidsträckt  utsigt  er- 
bjudes;  vid  dess  fot  träffas  vackra  petri- 
fikater.  —  Kyrkan  är  för  liten  för  när- 

varande befolkning  och  saknar  torn;  efter 

4  nerbrutna  korslivalf,  livilka  bildat  skep- 
pets betäckning,  finnas  tydliga  spår.  — 

Barnundervisningen  bestrides  i  en  fast 
skola  på  3  afdelniugar  af  en  lärare  för 
c:a  90  barn,  medan  15  undervisats  i 
hemmet,  2  i  enskilda  läroverk.  Till 

skolan  hörer  24,000  qvadratfots  plante- 
ringsland. 

Socknen  har  flera  historiska  minnen. 

Sedan    Ryssarne    den    3    Augusti    1715 

landstigit  vid  Herrevik,  plundrade  de 
prestgården  här  och  några  bondgårdar 
deromkring,  samt  afseglade  dagen  derpå, 

medförande  den  68-urige  kyrkoherden 
N.  L.  Neogard  och  tre  gamla  bönder 
såsom  fångar.  Efter  två  är  blefvo  de 
lösgifna  och  återkom mo  efter  ganska  svår 
behandling.  Den  9  Juli  1717  landstego 

Ryssarne  åter  här  med  1,000  man  un- 
der amiral  Apraxins  befäl.  Dåvarande 

landshöfdingen  på  Gotland,  G.  von  Psi- 
lander,  samlade  vid  pass  1,400  bönder 
och  gick  fienden  till  mötes;  men  när 
bönderna  fiugo  se  Ryssarne,  togo  de 
genast  till  flykten  och  lemnade  både 
kanoner  och  befäl,  hvarpå  Ryssarne  plun- 

drade uärniasie  socknar  och  bortförde  en 

mängd  boskap,  bräder,  tjära,  kyrkornas 
redbarheter  t.  o.  ra.  dess  klockor  m.  ra. 

Enligt  annan  berättelse  skall  Psilander 

sedan  samlat  folket  i  Wisby  och  raar- 
scherat  mot  fienden.  Men  då  de  hunnit  till 

Kräkliugbo  hade  Ryssarne  redan  derifrån 
begifvit  sig  af  med  rofvet,  emedan  de 
blifvit  skrämda  deraf,  att  en  mängd  stoc- 

kar blifvit  målade  som  kanoner,  hvar- 
jemte  qvinnorna,  utklädda  till  karlar, 

höjd,  derifrån  de  för 

ut  som  djerfva  Caro- de  förra  begåfvo  sig 

-  I  Juli  1838  hitta- 

des af  en  flicka  vid  torfgräfning  ett  guld- 
mynt om  2V->  dukaters  vigt,  med  inskrift: 

»Edvardus  D.  G.  Rex  Anglor  Fraucor 

Dominus  Hibernise  et  Aqvitaniae»,  så- 
lunda slagen  mellan  1272 — 1377.  — 

Flera  ganska  välbyggda  gårdar  finnas, 

såsom;  Katthamra  ̂ /ig  mtl  med  Thomasse, 
^ijy^-  mtl  (tax.  till  20,000  rdr),  egare 
handl.  Kohnodin.  —  Katthamra  V32  ̂tl, 

med  Grogarns  '4,  Thomasse  Vg  och 
Wass}nunds  .^/^2>  ̂ o^^  ̂ ^  enkefru  Hägg. 
—  Wika  ̂ 4,  med  Katthamra  V32.  ̂d*^^ 
af  en  handlande.  —  Gutenviks  Vi»  "»ed 

Thomasse  V184.  Katthammarviks  nya  kalk- 
ugn och  Syssne  kalkbruk.  —  St.  och  L:a 

Hamra  (Hamra ars),  1: vardera  af  V»  mtl, 

med  %4  i  Wassmunds  eges  af  landtbru- 
karen  C.  Hägg. —  Hallgjerds  V4  mtl  (Hall- 

gårds). —  Katthammarsviks  gamla  kalk- 
bruk och  en  såg  egas  af  intressenter.  — 

Prestgården  V4  mtl.  —  Ganne,  Ilalfvede, 
Djufvike,  Uässle,  Sigdes,  Rodarfve,  Bengt, 
Sanda,  Filippuse,  Kopungs,  Fackle  och 
Falhammar  äro  hemmansnamn. 

placerat  sig  pä  en 
Ryssarne  togo  sig 
liner,  hvarföre  ock 

af  i  största  hast.  - 
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Östergöl,  ett  bondhem  man  af  "Vs  "'^1 
skatte  i  Elmehoda  sucken  af  Konga  hä- 

rad och  Kronobergs  län,  eger  en  viss 
märkvärdighet  såsom  hemvist  för  Äke 
Svensson,  Akianeines  hufvudman,  i  hvil- 
kas  religionssvärmori  ingick  en  atcrgiing 

till  den  första  kristna  kyrkans  inrättnin- 
gar: kärleksmåltider,  gemensamhet  i  egen- 
dom  o.  s.  v. 

Östergötland,  Östragötland,  Östevji/l- 
land,  Östijothia,  län  i  Göta  rike,  beläget 

mellan  57"  41'  30"  och  59"  2'  nordlig 
bredd  samt  32"  11'  och  34"  44'  östlig 
längd,  bestar  af  hela  Östergötland,  som 
numera  äfven  innefattar  två  fordom  små- 

ländska landskap.  Kind  och  Ydre,  skiljes 
i  norr  från  Nerikc  genom  Tiveden  eller 

Tylöskogen,  och  från  Södermanland  ge- 
nom skogen  Kolmorden,  med  6  till  7 

mils  längd,  i  söder  från  Jönköpings  och 
Kalmar  län,  genom  skogen  Ilolaveden 
(Holveden),  med  omkring  20  mils  längd, 
i  vester  och  sydvest  från  Westergötland 
genom  sjön  Wettern,  med  en  längd  af 

6'/.,  till  8  mil;  i  öster  stöter  landskapet 
till  Östersjön  med  dess  fjärdar  och  vikar 
på  en  sträcka  af  4  till  5  mil.  Största 
bredden  från  norr  till  söder  är  1 1  till 

12  mil,  största  längden  frän  öster  till 
vester  10  till  14  mil.  Hela  arealen  be- 

räknas (efter  Tham)  till  96V4  qv.-mil, 
deraf  13, 7o  vatten  och  häraf  10  qv.-mil 
af  smärre  sjöar,  efter  Hahr  93,967  qv.-mil, 

deraf  8,9i.i  vatten.  *) 
Hafskusten  sönderskäres  af  fjärdar  och 

vikar  till  landtungor,  uddar,  öar  och  skär, 

som  upptaga  1  ä  2  qv.-mil.  Längst  i 
söder  intränger  den  smala  Waldemars- 

viken,  1^/.,  mil  lång  mot  nordvest,  ntgö- 
rande  en  del  af  gränsen  mot  Kalmar  län. 
Utanför  kusten  norr  om  denna  vik  intill 

Slätbaken,  som  har  1  ä  2  mils  längd, 
ligger  en  skärgård  af  ända  till  2  mils 
utsträckning,  bestående  af  dels  smärre, 
dels  större  öar,  såsom  den  sköna  Eknön, 
der  lemningar  finnas  efter  en  skans, 
nyttjad  i  striden  med  Sewerin  Norrby, 
Trännö  och  Djursö  omkring  Bottna-  och 
Trännö-fjärdarne;  den  nu  landfasta  Thor- 
ön,  och  de  sammanhängande  Wråvijö, 
Yxnö,  Lagnö,  Gränsö,  med  ett  stort 

stenkummel,  Aspö,  med  begrafningsplats 

•)  Djurberg    uppgaf    93,3    qvadratmil    land  och 
6,7  d:o  vatten  =   100  qvaJratmil. 

för  sjöfarande,  och  Norra  Finnö;  den 
nu  landlasta  Afoi-kön,  Södra  Finnö,  Emtö, 
Andrakö,  1/åskö,  Hartzö,  norr  om  Orr- 
fjärden;  Kräkmarö,  Kettelö,  Fångö  m.  fl. 
utanför  Gråholmsfjärdcn  och  vid  Bus- 

sundet, Ålö.  Nordligast  intränger  Brå- 
viken  (se  detta  ord),  vid  hvars  öppning 

ligger  den  lilla  Denö,  som  utgör  land- 
känning för  sjöfarande  norrifrån,  Asko, 

har  fordom  haft  skans,  har  nu  en  båk, 
den  lilla  bergholmcn  Ståugskär  med  en 

spirbåk. 
1  afseende  pä  provinsens  olika  be- 

skaffenhet kan  landet  i  allmäiihct  delas 

i  slättbygd,  den  större  och  mellersta 
delen,  som  äter  efter  Stångän  delas  i 

Ostan-  och  TI'  estan-Stång  (se  dessa  ord), 
och  skogsbygd,  såväl  den  norra  som 
södra  delen,  innefattande  bergslagen  eller 
det  fordna  Sundbo  härad,  Finspängalän 
och  Svintuuabygden  samt  Kinden  och 
Ydre.  En  ifrån  det  öfriga  Östergötland 
alldeles  afskild  trakt,  instängd  mellan 
Bråviken  och  Waldemarsvik,  bildas  der- 
igenom,  att  den  ås,  som  på  östra  sidan 
afskiljer  Kalmar  län  ifrån  Östergötland, 
afviker  från  sin  nordliga  riktning  och 
vänder  sig  mot  Östersjön,  norr  om  sjön 
Yjcningen,  och  Waldemarsvik,  under  det 
att  en  gren  deraf  fortsätter  den  norra 
riktningen,  gående  mellan  Roxen  och 
Aspläugen  ända  fram  till  trakten  om 
Norrköping.  Midt  i  denna  trakt  utgår 
tillika  den  andra  af  Östersjöns  vikar,  den 
äfven  förutnämnda  Slätbaken  eller  Sö- 

derköping sviken,  hvilkeu  afdelar  denna 
trakt  i  tvänne  sluttningar,  den  norra, 
som  kallas  Wikbolandet,  och  den  södra, 
som  utgör  Hammarkinds  härad,  hörande 
till  länets  skoglösaste,  men  bördigaste 

trakt,  men  som  är  mycket  olika  den  öf- 
riga Östgötaslätten,  i  det  att  öfvergångs- 

bildningen,  som  karakteriserar  den  förra, 
der  helt  och   hållet  upphör. 

Östergötland  liknar  deruti  Uppland, 
att  det  vattnas  af  ett  enda  vattendrag, 

Motalaelfven,  som,  flyter  midtigenom  land- 
skapet, men,  i  stället  för  att  gå  genom 

den  lilla  sjön  Asplången,  den  kortaste 
vägen  till  Östersjön,  vänder  han  om  åt 
norr  och  går  till  Glan,  dertill  tvungen  af 
de  tvänne  åsarne,  som  möta  hvarandra 

i  trakten  af  Norrköping,  och  hvarafden 
ena,  utgörande  en  del  af  Kolmården, 
kommer  från  sjön  Hunn,  och  den  andra 
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frän  Wimnierby-trakteu.  Dessa  geuom 
vatteiuleluingen  bestäimuande  gränser 

skilja  landskapet  nugot,  från  länet,  hvar- 
till  höra  norra  Wetterkustcu,  men  der- 
emot  bör  därifrån  skiljas  Norra  Wedbo 

och  Säfvedes  härader.  —  Motala  el/, 
ined  utlopp  ur  Wettern,  bildar  sjöarne 

Boren  (1*4  niil  lång),  Norrbysjön,  Roxen 
(0,tö  qvadratuiil)  och  nämnda  Glan,  i 
hvars  bäcken  alla  floderna  från  landska- 

pets tvänne  hufvudsluttningar,  den  norra 
och  södra,  sammanträffa.  Af  norra  slutt- 
uiugen  bildar  i  norr  en  bergås,  jemte 
Tiveden  och  Kolmården,  en  dal,  hvilkeu 
följer  Motalafloden  längs  åt  norra  sidan 
inemot  Glan,  och  hvarigeuom  gå  tvänne 

betydliga  åar;  den  ena  är  Haddebo-  eller 
Ysiuijeån,  den  andra  Finspångs-  eller 
Einmaån ;  båda  taga  de  sitt  lopp  mot 
Glan,  hvaruti  de  infalla  ej  långt  ifrån 
hvarandra.  Den  bergstrakt,  hvarifrån  de 

koimua,  uppi-tigcr  i  allniänhet  icke  ölVer 
400  sv.  fot.  I  öfrigt  är  denna  sluttning 
en  vild  trakt,  genomdragen  af  sjöar  och 

skogbeväxt.  Någrastörreodladeställen  träf- 
fas likväl  omkring  Kjellmo,  Hällesta  och 

Wanga  kyrkor.  Södra  sluttningen,  som 

'  är  mycket  vidsträcktare  och  icke  lutar 
åt  öster  såsom  den  norra,  utan  emot 

norr  och  till  Motalaflodeu,  uppstiger,  ej 
långt  söder  om  Skeninnge,  till  en  ansenlig 
höjd :  genomstrykes  af  tvänne  betydliga 

vattendrag.  Svartåns-  och  Stångåns,  hvari- 
iDclIan  gar  en  ås,  en  utgrening  af  Hola- 
vcdcn,  och  bildas  sålunda  tvänne  dalar, 
som  taga  sin  riktning  från  söder  till 
norr,  Svartåns  och  Stångåns  dalar.  Den 
torra  nedstiger  från  Östergötlands  största 

sjö,  Sömmen,  (SVo  ̂ ai'  ̂ ^^'^S>  ̂   '/-z  ̂'-^  bred), 
belägen  i  dess  högsta  bergstrakt,  i  en 
vidcstriictt  bädd  af  granit,  sorn  synes 

vaia  en  utskjutning  från  de  höga  Små- 
laiidsbergeu;  sedan  den  samlat  tillopp 
rundtnmkring  sig,  flyter  den  ut  genom 
Svartån.  Den  sednare  består  af  en  kedja 

af  sjöar:  Krön,  Juttern,  Åsunden,  Ber- 
kern,  Jernlunden,  V.  och  Ö.  Rengen,  Er- 
lången,  hvilka  slutligen  genom  Stångån 
falla  i  Roxen.  Det  för  ölver  60  år  se- 

dan väckta  förslaget  att  sammanbinda 

dessa  sjöar  genom  en  större  kanalanlägg- 
uing,  kallad  Kinda  kanal,  som  skulle 
förena  Linköping  med  Wirarnerby,  håller 
nu  (Iö67)  på  att  utföras.  Ofriga  sjöar 
och    vattendrag    vilja    vi    här    blott  till 

namnet  uppräkna:  Annsjön,  Af  vem,  Bö- 
nern.  Do/vem,  Drogen,  Fläten,  Fölin- 
garne,  Lyren,  Lö/sjön,  Östra  och  Vestra 
Läijern,  ̂ farsjön,  Nä/sjön,  Ormlången, 
Regnaren,  Ring,  Risten,  SalsterJi,  Stråken, 

Strålången,  Svin-  eller  Svängbogen,  Stor- 
sjön, Teden,  West-  och  Mellan-TJutten, 

Stor-Tron,  Tisnaren,  Tåk^rn,  Åländaren, 
Ammern.  Af  åar  och  floder:  Hellestads-, 
Buhlsjö-,  Carlströnis-,  Huru-,  Gusums-, 
Huttorps-,  Kisa-,  Lill-  och  Mölnaån,  Nar- 
bäck,  Norrköpings  ström,  Olstorpsån,  Ri- 
singså7i,  Skenan,  Svembån,  Storåfi,  Skär- 
forss,  Tvär-,  Åsbo-  och  ̂ V  ingåkersån. 

Bland  de  förutnämnda  högre  bergs- 

ryggariie  åt  Smålands- och  Södermanlands- 
sidan resa  sig  inga  högre  enstaka  berg, 

men  dereraot  förekommer  ett  så  mycket 
märkvärdigare  på  sjelfva  slättbygden,  neml. 
Omberg,  som,  höjande  sig  vid  sydvästra 
hörnet  af  den  stora  slätten  kring  Tåkern 
och  vid  Wettern,  är  Östergötlands  största 
egenhet  och  tillika  ett  af  de  märkligaste 
berg  i  riket,  utmärkt  för  dess  grottor, 
hålor,  rika  viixtlighet,  prydliga  utseende 
och  den  vidsträckta  utsigt  man  har  ifrån 

dess  topp,  Hjessan,  belägen  869  fot  öfver 
hafvet,  572  fot  öfver  Wenern;  man  skall 
derifrån  med  tub  kunna  se  6  städer  och 

50  kyrkor,  inom  4  län.  Bland  bergets 

utmed  sjön  belägna  punkter  äro  de  vig- 
tigaste:  Borghamn,  som  med  sina  kalk- 

stensbrott bildar  nordligaste  ändan,  Må- 
kebergen  och  Vestra  Väggar,  om  kr.  300 

fots  lodrät  höjd  öfver  vattenytan;  Röd- 
gafvel,  med  den  största  grottan  (80  fot 
lång  och  30  fots  höjd).  Omberg  är 

växtgränsen  i  Sverige  för  boken.  —  I 
Stångåns  dal  äro  belägenheterna  beröm- 

da för  sin  skönhet.  Kring  sjön  Krön  skall 
trakten  vara  helt  och  hållet  ett  Scliweizer- 
landskap,  så  äfven  kring  sjöarne  Asunden 
och  Jernlunden.  De  raångfaldigaste  ut- 
sigter  från  höjderna  omvexla  med  nästan 
hvarje  steg,  den  resande  tager.  Några 
ställen  äro  så  retande  sköna,  att  man 

har  svårt  att  skilja  sig  ifrån  dem.  Mel- 
lan gästgifvaregårdarne  Rimforssen  och 

Målbäck  erinrar  allt  om  de  tjusande  trak- 
terna i  Scliweitz  omkring  sjöarne  i  Zng 

och  Luzern,  och  om  viigen  till  Meyriugcn. 

I  geognostiskt  hänseende  företer 
Östergötlands  berggrund  ingen  väsendtlig 
olikhet  med  den  i  de  flesta  af  Sverigis 

öfriga  provinser    och  utgöres  hufvudeak- 
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ligen  af  åtskilliga  till  den  s.  k.  Urfor- 
matioiicn  hörande  l)r.r{<artt;r,  graniter  ocli 

giieissor,  med  flera  desamuia  underord- 
nade lager,  noen  skiljer  sig  frjln  mänga 

andra  landskapers  dernt.i,  att  iifveu  en 

temligen  vidstriickt  till  Öfverijåiigs-  eller 
den  8.  k.  Siluriska  formationen  hörande 

bildning  af  sandsten,  kalksten  och  ahin- 
skiffer  der  finnes  utvecklad.  J)e3sa  sed- 
nare  lager  återfinnas  förniimligast  pä  det 

söder  om  Motala-vatlendraijet  mellan  ̂ ^  ct- 
terii  och  Roxen  utbredda  sliittlandet,  eller 

den  egentliga  s.  k.  Östgötasliitten,  under 
det  att  i  den  öfriga  delen  af  länet  nä- 

stan endast  och  allenast  uryldriga  berg- 
arter förekojnmu.  Sålunda  utbreder  sig 

i  länets  södra  och  sydvistia  delar  en 
stor  och  sararaanhäugaiide  bildning  af 
äldre  röd  granit,  inkoinaiande  frän  de 
tillgränsatide  Jönköpings  och  Kalmar  län, 
uppträder  i  de  sydligare  trakterna  i  mera 
resliga  och  samraanhängande  bergssträck- 

ningar, som  der  i  allmänhet  uppnå  eu 

höjd  af  600 — 700  fot  öfver  hafvet,  men 
hvilka  längre  i  norr  småningom  aftaga 
i  höjd,  för  att  slutligen,  i  form  af  smä 
bergkullar,  förlora  sig  under  den  djupa 
jordbetäckningen  pä  sliittlandet.  Denna 
granitl)ildning  framställer  i  allniänhit  i 
länets  sydligaste  delar,  med  sina  der  tätt 
sammanträngda  rosliga  bergshöjder  och 
sina  djupt  inskurna  trånga  dalgångar, 
inneslutna  och  onigifna  af  branta,  svårt 

tillgängliga  bergväggar,  en  mängd  par- 
tier af  vild  naturskönhet,  hvarpå  trak- 

terna närmast  öster  och  söder  om  sjön 
Sömmen  kunna  anföras  såsom  exempel; 
dock  träffas  här  äfven  åtskilliga  nejder 
af  mera  leende  och  bördig  natur,  bland 

hvilka  den  intagande  och  vackra  Ä75a- 
dalen,  äfvensom  Hornsdalen,  företrädesvis 
förtjenar  att  näranas.  Denna  granit,  som 
består  utai  en  blandning  af  röd  eller 
rödlätt  orthoklas,  grå  eller  gråblå  qvartz 
och  svartbrun  gliraraer,  med  på  vissa 
ställen  mera  sparsamt  inblandad  gråhvit 
oligoklas,  har  i  allmänhet  en  grofkornig 

sammansättning;  derjemte  förekomma  äf- 
ven pä  åtskilliga  trakter  partier  af  en 

mera  småkomig,  stundom  nära  tinkornig. 
varietet,  hvilken  åter  öfvergår  till  en 
nästan  tät  hällflinta,  hvars  grund  massa 
någon  gång  blir  porfyrartad  genom  deri 
särskildt  utsöndrade  korn  af  fältspat  eller 
qvarz,  såsom  i  trakten    kring    Sviuhults 

kyrka,  vid  södra  ändan  af  sjön  Vestra 
Läijern  i  Vestra  Kyds  socken,  på  vägen 
mellan  Kisa  och  Orteflo,  samt  i  Horns 
socken  m.  fl  ställen.  Den  röda  gneissen, 
bestående  af  en  skiftVig  blandning  af  röd 
orthoklas,  svartgrön  glimmer  och  hvitgrå 
qvarz,  med  oftast  deruti  inströdda  små 
korn  eller  gnistor  af  magnetisk  jernmalm 
eller  svafvelkis,  utgör  allmänna  bergarten 
i  nästan  hela  nordöstra  hälften  af  länet; 

på  flera  ställen  förekomma,  uti  denna 
gneiss  inneslutne,  åtskilliga  smärre  lager 

af  en  stundom  granat-  eller  horni)lende- 
förande  grå  gneiss.  Af  glimmer  skiffer, 
stundom  talkartad,  som  inkommer  från 
Giirdserums  socken  af  Kalmar  län  och 

ut!)redtr  sig  inom  Atved  och  Grebo  sock- 
nar till  trakten  af  Målliäck  och  Tolstorp, 

erhållas,  i  anseende  till  denna  bergarts 
eldfasthet  och  liitthct  att  låta  klyfva  sig 
i  en  riktning,  särdeles  tjenliga  hällar  iöi 

murning  och  utfodring  af  eldstäder,  äf- 
vensom till  trappbeläggning  utanför  bo- 

ningshus o.  s.  v.  En  på  Torps  bys  egor 
uti  Hellestads  sockens  norra  del  befintlig 

än  groftjällig,  än  finskiffrig  tdhjsten,  in- 
nesluten i  grå  gneiss,  är  i  anseende  till 

en  oftast  förekommande  inblandning  af 
qvarzkorn,  i  allmänhet  mindre  tjenlig  för 
tekniska  och  ekonomiska  behof.  Mer  och 

mindre  betydliga  lager  af  kornig  kalk- 
sten eller  s.  k.  urkalk  träffas  till  ett  stort 

antal  i  länets  östra  och  norra  delar,  in- 
kilade uti  den  förutnämnda  röda  gneissen, 

främst  deribland  förtjena  de  i  närheten 
af  det  s.  k.  Marmorbruket  på  Brävikens 
norra  sida  i  Krokeks  och  Konungsunds 

socknar  befintliga  kalkstenslager  att  upp- 
märksammas. Pä  en  areal  af  vid  pass 

V4  qvadratmil  äro  här  icke  mindre  äu 
12  särskilda  kalklager  bekanta,  och  ut- 

märkta för  sin  stora  mäktighet  och  ut- 
sträckning. Stenen,  bekant  i  landet  under 

namn  af  Kolmårdsmairaor,  erhåller  ge- 

nom gulgrön  glimmer  eller  chloritinbland- 
ningar  ett  olika,  fläckigt,  flammigt,  ådrigt 
eller  prickigt  utseende,  som,  isyunerhet 

på  den  slipade  och  polerade  ytan  tyd- 
ligt och  vackert  framträder,  hvarföre  den 

ock  på  stället  bearbetas  till  åtskilliga 

arkitektoniska  prydnader  eller  husgeråds- 
saker.  I  trakten  Kring  Marraorbruket 
anmärkes  i  särdeles  myckenhet  åtskilliga 

smärre  dels  stockformiga,  dels  lagerfor- 
miga,    dels    gångformiga     bildningar    af 
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yngre  grofhrystallinisk  röd  gneiss,  som 
för  öfiigt  träffas  inom  röda  gneissens 
område  uti  länets  östra  och  uordöstra 

delar.  Ingre  äu  alla  dessa  andra  bild- 
ningar äro  de  till  stort  antal  förekom- 
mande större  och  mindre  gångar  af  s.  k. 

trapp  (hyperit,  diabas),  som  genomskära 
lagren  i  de  branta  bergsidorna  från  trak- 

ten af  Marmorbruket  österut  mot  Brå- 

vikens  mynning.  Deras  riktning  går  all- 
mänt i  n.n.v. — s.s.o.  eller  norr — söder. 

Imeilan  granithöjderna  norr  om  Motalaån 
och  den  i  länets  sydvestra  delar  rådande 
graniten,  utbreder  sig,  mellan  sjöarne 
Wettern,  Tåkeni,  Roxen  och  Boren,  ett 
flera  qvadratniil  vidsträckt  slättland,  der 
den  ursprungliga  berggrunden  allestädes 
är  undangömd  och  betäckt  af  åtskilliga 
pa  förstenade  djurlemningar  (Trilobiter. 
Orthoceratiter,  Lituiter,  Echinosphjeriter, 
m.  fl.)  mer  och  mindre  rika,  i  allmänhet 
vågräta  bäddar  af  kalksten,  alunskiffer 

och  sandsten.  Dessa  lager  tillhöra  alle- 
sammans den  s.  k.  Siluriska  formationens 

undre  eller  äldre  afdelning,  hvilken,  så- 
som inneslutande  i  sig  de  första  spåren 

af  ett  organiskt  lif.  intager  det  närmaste 
rummet  efter  urformationen  i  berglagrens 
stora  utvecklingsserie.  Medafseeude  påden 

ordningsföljd  dessa  lager  intaga,  må  an- 
märkas, att  sandstenen  alltid  utgör  det 

understa  lagret;  derpå  följer  alunskiffer- 
lagret  och  slutligen  öfverst  kalkstenen. 
På  det  småkulliga  slättlandet  omkring 
Tollstad,  Heda  och  Aby  kyrkor  utbreder 

sig  en  egendomlig  gneissvarietet,  bestå- 
ende af  en  merändels  tydligt  skiffrig 

blandning  af  röd  fältspat,  hvitgrä  qvarz, 
och  än  ljust  grågrön  talkartad,  än  mera 

mörk  chloritartad  gliramer.  Denna  berg- 
art fortsattes  åt  norr  fram  till  Omberget 

och  omfattar  der  de  högre  granitmas- 
sorna med  2:ne  utkilande  stjertar,  bil- 
dande på  båda  sidor  ganska  tvärbranta, 

fastän  ej  så  höga  bergafsättningar.  När- 
mast intill  VVetterns  strand  uppträder  i 

en  något  lägre  bergås  en  mörkgrå  qvarzig 
gråvackeskiffer.  Uti  den  nedersta  af  de 
utmed  Wettern,  nedanom  bergsträcknin- 

gen, befintliga  gamla  strandbankar,  har 

man,  vid  c:a  70  fots  höjd  öfver  nuva- 
rande vattenytan  i  Wettern,  funnit  större 

och  mindre  lemningar  af  5näcÄ;sÄ'a/,  hvar- 
ibland  dock  ingen  enda  Ostersjösnäcka. 

—  De  malm/yndigheter,  som  i  provinsen 

förekomma,  äro  dels  jernmalmer  inom 
Hellestad  och  Wånga,  dels  kopparmalmer 
inom  Atveds,  Wärna  och  Grebo  socknar 
och  dels  zinkmalmer  i  trakten  norr  om 

Knarkebo  på  gränsen  mellan  Godegårds 
socken  i  detta  län  samt  Hammars  och 

Lerbäcks  socknar  a!  Örebro  Win.  Sj-ömalms- 
tillgångar  finnas  uti  åtskilliga  sjöar,  såsom 
Sömmen,  Asunden  och  Jernlunden.  Bland 

andra  inom  länet  befintliga  kopparmalms- 
anledningar må  näranas  Arvidsbergs  eller 

Gottenviks  koppargrufva  på  Kareholms 
egor  i  llönö  socken,  helt  nära  Saltsjön, 
samt  Fångö  koppargrufva  i  Gryts  socken. 
Kalktuff,  af  folket  i  orten  kallad  Bleke 
eller  hvitler,  upphenitas  i  Omberget  för 
att  begagnas  till  hvitlimning  af  spisar, 

tak  och  väggar  i  deras  boningshus.  — 
Bland  länets  mineralkällor  intages 
främsta  rummet  af  Medevi  helsobrunn; 
vidare  må  nämnas  Himmelstadlunds  hel- 

sobrimn,  S:ta  Ragnhilds  källa  och  Fli- 
stads  helsobrunn. 

.lordmånen  på  slätterna  är  i  allmänhet 
mer  eller  mindre  stark,  eller  djup,  eller 

styf  lera,  på  de  vestra  med  mera  kalk, 
här  och  der  mergel.  I  skogs-  och  bergs- 

bygdernas dalgångar,  dels  lera,  dels  svart- 
mylla, dels  s.  k.  dungjord  eller  dragjord, 

på  högre  ställen  svagare  lermylla  med 
klappersten,  sandmylla,  sand  och  ör.  I 
Hofbygden  och  kringliggande  orter  finnas 
vidsträckta  trakter  utan  en  jordfast  sten; 

på  Wikbolandets  slätter  träder  berggrun- 
den ej  sällan  i  dagen.  För  öfrigt  beror, 

här  som  annorstädes,  jordmån,  växtlighet 

och  äfven  det  för  den  sednare  så  infly- 
telserika klimatet,  ej  blott  af  berggrun- 

den och  höjden  öfver  hafvet,  utan  äfven, 
och  icke  mindre,  af  höjdernas  ställning 
i  vertikalt  hänseende,  och  deras  ställning 
mot  solen.  Professor  Fries  har  yttrat: 
»Ett  lands  sluttande  läge  mot  norr  eller 
söder,  såsom  bestämmande  den  vinkel 
solstrålarne  bilda  mot  jordytan,  är  af 
största  inflytande  på  växtligheten.  Redan 
på  en  liten  kulle  ser  man  ofta,  huru 
flera  växter  utslå  tidigare  på  dess  södra 

än  norra  sida;  och  ännu  större  blir  skil- 
naden,  om  hela  landet  sluttar  åt  norr 
eller  söder.»  Orsaken  dertill,  att  de  flesta 
växter  blomma  14  dagar  tidigare  på 

Östgötaslätten  än  i  Norra  Småland,  torde 
således  icke  alltid  böra  sökas  i  det  sed- 
nares    högre    läge  öfver  hafsytan.     »För 
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botanisten  blir  9luttiiin;^en  af  eu  hÖjd 
äfven  intressantast  derigenoni,  att  den 
frambringar  de  sällsyntaste  växterna,  raen 
för  ekonomen,  atuiiiidtone  i  södra  or- 

terna, är  den  norra  mi^at  i  värde,  ty  den 
lemuar  frampa  sommaren  den  kraltigaste 

vegetationen  och  den  frodigaste  gräsväx- 
ten, under  det  den  södra  är  af  torka 

mera  förbränd.»  Afven  i  detta  hänseende 

är  Östergötland  lyckligare  lottadt  än  dess 
grannprovinser,  t.  ex.  Småland,  emedan 
dess  mot  norr  sluttande  trakter  äro  ojemn- 
förligt  vidstäcktare  än  de  andra.  wOckså 
finner  man  alltid  på  tvänne  närligganile 
kontinenter  mera  sydliga  växter  pa  den 
nordligas  södra  kust,  mera  nordliga  på 
den  sydligas  norra,  än  tvärtom.»  De  af 
Fries  åberopade  arktiska  växtarter  från 
norra  Tyskland,  bvilka  saknas  i  Skåne, 
äro  nlla,  med  undanlag  af  Hippophaii 

rhamnoides  (den  vanliga  hafstorn),  åter- 
funna i  Östergötland.  Ora  nu  det  an- 
förda lärapas  på  provinsens  förutnämnda 

trenne  bergåsar,  nordligast  Kolmården, 
dernäst  den  vid  Motala  ströms  norra 

sida  intill  utloppet  ur  Roxen  fortlöpande, 
och  längre  bort  under  namn  af  Ludden 
fortgående  landthöjden,  samt  slutligen  i 
söder  Holaveden  och  dess  östra  fortsätt- 

ningar, så  finner  man  en  förvånande 
öfverensstäramelse  mellan  samma  slutt- 

ningar på  dem  alla.  Så  har  man  t.  ex. 
på  öarne  i  Glan  funnit  Origaniuu  vulgäre 
(mejara,  en  kryddhaltig  växt,  som  gifver 
ett  förträffligt  thé),  /Selinum  carvifolia 
va.  fl.  växter,  hvilka  icke,  förr  än  på 
större  höjder  af  Kolmården  och  Ludden, 
kunnat  återfinnas;  Stellaria  longifolia 
(stjernörten),  som  år  1841  fanns  ymnigt 
växande  vid  foten  af  vestra  udden  på 
Svinnerön  i  Bråviken  på  en  så  lågländt 

lokal,  att  den  vid  hög  flod  nästan  öf- 
versköljes  af  hafsvattnet,  har  eljest  endast 

blifvit  funnen  på  Kolmårdens  och  Sraå- 
landsbergens  norra  sluttningar,  och  på 
ganska  betydlig  absolut  höjd,  hvadau  den 
relativa  höjden  här  tyckes  vara  mycket 
mäktigare  än  den  absoluta.  Stellaria 
holostea  (sågnarven),  som  växer  i  torrare 
lunder  och  vid  diken,  är  sällsynt.  Att 

för  öfrigt  jordens  kemiska  eller  geologi- 
ska beskaffenhet  är  af  stor  betydenhet, 

men  ej  af  uteslutande  och  alltid  afgö- 
rande,  visar  sig,  det  förra  af  provinsens 
botaniska  förhållanden  i  deras  allmänhet. 

det  seduare  af  många  särskilda  exempel. 

Så  ligga  vestra  slätterna  vid  ej  obetyd- 
ligt större  absolut  liöjd  än  de  östra,  och 

bergstrakterna  äro  likaledes  högre  i  vester 

än  i  öster;  imellertid  äro  de  vestra  bläl- 
terna,  med  sin  grund  af  yngre  forma- 

tioner, mycket  rikare  på  växter  än  de 
östra,  och  af  höjderna  är  Omberg  af 

dylika  skäl  bland  de  i  detta  fall  märk- 
värdigaste punkter  i  riket.  Östra  delen 

af  provinsen  saknar  ej  spridda  företeelser 
af  yngre  bergformationer,  ehuru  utan  spår 
till  förstenade  organiska  leniniiigar,  och 
der  dessa  yngre  formationer  förekomma, 
åtföljas  de  olla  af  för  desamn)a  egna 
växter,  och  flerstiides  kan  eller  måste 

dessas  tillvaro  förklaras  af  andra  än  geo- 
logiska orsaker.  Lager  af  urkalk  alstra, 

vid  Bråviken,  Asclepias,  lliyrnus  (timjan), 

Herniaria,  6'edum  album  (hvitfetknopp), 
Viola  hirta;  men  lär  i  Gistads  socken 

vid  Markeby  vara  utan  botanisk  märk- 
värdighet. Det  branta  berget  Ramshäll 

vid  Söderköping  hyser  ej  någon  kalk; 
men  dess  brantaste  väggar  äro  vända 
mot  söder,  och  sönderremnade  i  tjockare 
eller  tunnare,  på  kant  stående  flisor  eller 
hällar,  mellan  hvilka  den  i  öfrigt  magra 
»egetationen  skyddas  för  alla  vindar,  med 

undantag  af  de  södra,  och  tillika  upp- 
samlar en  solhetta,  som  hos  oss  på  intet 

annat  ställe  utom  på  Oland  och  Gotland 
lär  vara  tilltinnandes.  Vid  denna  nästan 

tropiska  värmegrad  frodas  Mtlica  ciliata 
och  andra  växtalster,  som  på  Kolmården 
endast  träffas  på  kalkgrund.  De  östra 

orternas  fattigdom  på  orchideer  står  der- 
eraot  i  sammanhang  med  saknaden  af 
öfvergångsbildningar  i  l)ergformationen. 
Till  hvilken  grad  physiska  momenter 
förmå  förändra  en  trakts  vegetation,  kan 
ses  af  iakttagelser,  gjorda  pa  V.  Husby 
prestgårds  utmark,  eller  en  inskränkt 
trakt  af  Ludden,  som  hösten  år  1838 
afsveddes  genom  skogseld.  Trakten,  som 
sluttade  mot  söder,  var  nämligen  från 
spetsen  till  foten  af  bergåsen  beväxt  med 
täta  granbuskar,  hvilka  nästan  fullkomligt 
utträngt  all  annan  vegetation;  endast  i 
kanterna  af  skogen  funnos,  mer  eller 

mindre  sparsamt,  Arundo  sylvatica,  Po- 
lygonum  dumetoruin  (häck-näfvan,  upp- 

stiger högt,  med  sin  slingrande  stjelk,  i 
häckar  och  busksnår),  Silene  rupestris, 

Hypericum    montatnim    (berg-,    Johannis- 
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örten),  ̂ ^archautia  polymorpha  o.  d.;  år 
1839  fuunos  der  icke  blott  dessa,  utaa 
många  andra,  hvilka  livarken  der  eller  i 
grannskapet  fbrut  blifvit  sedda,  såsom 

Epilobium  angustifolium  (den  smalbladi- 
ga  mjölken,  med  sina  ansenliga  violett- 

röda blommor  och  hvars  hårkronas  frö 

kan  användas  till  spanad  bland  blommor), 

pyramidato-ramosissimum,  Gcranhan  bo- 
hemicum  (stubbnäbhan,  räknas  bland  pro- 

vinsens sällsyntare),  crepis  tectorum  (tak- 
krepen,  allmän  bland  säden),  Senecio 

sylvatictts,  Filago  montana,  Jasione  vion- 
tane,  Serapias  atronibens  ra  fl.  Ar  1840 
funnos  icke  blott  alla  dessa  i  ymnigare 

mängd,  utan  ännu  flera  nykomlingar,  så- 
som Solamim  niijrum  (svart  solan,  troll- 
bär, med  vidrig  lukt,  är  en  skadlig  växt), 

Spergula  pentandra  (femraänniga  sper- 
geln,  växer  på  sandiga  åkrar,  är  ett  för- 

träffligt boskapsfoder),  Lactuca  muralis 
(begagnas  i  medicinen),  Serapias  latifolia 

vn.  fl.  Af  den  på  låglända  trakter  van- 
ligast förekommande  Marchantia  poly- 

morpha voro  hela  f;ilt  likasom  öfversådda, 

och  de  högsta  hällarue  af  berget  öfver- 
snöade  af  de  hvita  blomkronorna  af  Si- 
lene  rupestris. 

Härmed  följer  i  alphabetisk  ordning 

namn  på  några,  dels  för  provinsen  egen- 
domliga, dels  sällsyntare  och  dels  genom 

sina  egenskaper  utmärkta   v:ixter: 
Arnica  montana  (bergfiblan,  hästfibler 

eller  fallört)  växer  på  magra  bergs-  och 
skogsängar,  är  med  sina  stora,  starkt 
gula,  blomster  kanske  den  prydligaste 
bland  våra  korgblommor,  en  af  de  här- 

ligaste, mest  välgörande  medicinalväxter, 
som  begagnas  att  häfva  blodstockningar, 
förlamningar  och  dylikt;  mest  nyttjas 
blommorna,  dels  som  dekokt  eller  extrakt, 

dels  som  pulver,  men  också  roten;  båda- 
dera finnas  på  apotheken.  Blomstren 

böra  samlas  strax  de  utslagit,  torkas  i 
skugga  och  förvaras  på  torrt,  men  svalt 
ställe.  Afven  lära  bönderna  bruka  bla- 

den bland  tobak  och  snus,  livadan  också 
växten   här  kallas  nysblad. 

Åsperula  tinctoria  (färgmadran),  växer 
på  torra  backar  och  hedar,  är  nyttig  som 
färggräs,  hvartill  den  bör  upptagas  och 
användas  vårtiden.  Härvid  kan  man  koka 

den  i  riktigt  surt  dricka,  hvari  godset 
sedan  lägges,  hålles  varmt  och  sköljes 
alatligen  i  lut. 

Bartsia  alpina  (svarthöet  eller  Bartsch-örteii, 
uppkallad  af  Linné  Ull  luiune  af  hans  goda  väu 
i  Holland,  J.  Bartsch),  växer  på  Omberg,  och  i 
kärrängar. 

Betula  alba  (björken,  kallas  här  bcrk,  från 

äldre  tider  barn-aga),  redan  i  hedendonien  var  den 
med  vördnad  ansedd,  och  dess  helgd  fortlefde 
under  medellideu.  Om  häugbjörkeu  berättas,  alt 
den  statt  vid  Frälsarens  kors  och  sä  djupt  sörjt, 

att  dess  grenar  nedsloknat  »det  man  i  dag  ser.» 

Cardamine  pai-vijiora  (Strandbräsman),  växer 
på  sötvattensstränder,  pä  sänka  eller  tidtnls  väta 
ställen;  dess  smak  liknar  den  Indiska  krassens. 

Cardamine  ivipatieiis  (Lundbräsman),  växer  i  lun- 
dar och  skogar  pä  lös,  mullrik  mark;  dess  tunna 

blad  tål  icke  gerna  solskenet,  hvadan  artnamnet 
(ömtålig). 

Convolvulus  arvensis  (åkervindan),  vanlig  på 

åkrar,  der  deti  ur  ett  svurt  ogräs,  hvadan  hur 
benämningen  äkerbiuda;  besökes  flitigt  af  bien. 

Cornus  suecica  (holteblomman),  är  här  inskränkt 

till  några  fä  ställen,  i  fuktiga  skogs-  och  busk- 
marker;  dess  bär,  söta  och  vattiga,  ätas  gerna 
af  höns  och  andra  foglar,  äfvensom  af  barn. 

Corydalis  tulierona,  fuhiiaria  bulbosa  (hälrots- 
örten),  växer  vid  Omberg;  dess  rotknöl  nyttjades 
fordom  i  medicinen  mot  mask  och  benröta,  och 

fanns  pä  apotheken  under  namnet  Aristolochice 
fabacece  radix.  Eu  art  deraf,  Corydalis  läxa,  är 
storväxtare. 

Diantus  armeria  (knippuejlikau),  växer  här 
bloLt  på  ett  och  annat  ställe. 

Draba  tncana  (gränageln),  växer  på  torra  stäl- 
len, ängar  och  gräsmarker. 

Ecliinops  sphcBi-ocephaius  (bolltistlar),  vid  Slät- 
baken och  pä  uägra  andra  fuktiga  ställen,  mel- 

lan småskog;  är  en  ganska  skön  växt,  som  plan- 
teras i  trädgårdar. 

Erica  vulgaris  (ljung),  kallas  här  gräne. 
Erucnstrum  Pollichii,  siymbrium (stillfrö),  växer 

vid  den  genom  tappning  uttorkade  sjöu  Tåkern, 

der  den  18.V4  uppliicktes  af  d:r  E.  Goés;  blom- 
mar hela  sommaren. 

Erysimum  cheiranthoides  (äkergyllen,  åker- 
rymen),  med  små,  gula  blommor. 

Geraniurii  prutense  (ängsnäbban,  äogs-storkuäf), 
pä  fuktiga  ängar. 

Geranium  columbinum  (fliknäbban),  i  Ostrå 

Ryds  socken. 
IhjpochcBris  maculata  (fläckfiblan),  här  kallad 

oxögoii,  växer  pä  öppna  skogsängar,  torra  och 
höglända  betesmarker;  har  stundom  på  apotheken 
tagits  i  stället  för  Arnica. 

Hypericum  qvadrangulum,  qvadrangulare  (kant- 
pirkeu  eller  den  fyrkanliga  Johannisörlen),  växer 

på  skogs-  och  bergsängar,  buskiga  backar,  kallas 
här  maonablod,  med  anledning  af  den  outslagna 

bion) mans  ymniga,  rödaktiga  saft;  var  fordom  i 
anseende  inom  läkarekonsten. 

Linnea  borealis  (jordkronor),  kallas  i  provia- 
seus  södra  del  vregräs  (vridgräs),  emedan  allmo- 

gen der  använder  hela  växten  till  oraslag  om 
vridna  eller  vrickade  leder. 

Lithospermum  arvense  (sminkörten,  åkersten* 
fröet),  ganska  vanlig  på  sädesfält,  har  här  blua 
blommor. 

Malva  moschata  (myskmalvan),  på  spridda 
ställen,    kan    räknas   bland  prnktväxterna;  örten 
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luktar  niysk,   livadaii   växlen   har  ock  kallas  Ues- 
ineriis. 

Mentha  stjluentris  (spiiiayuUiii,  skogsiuyntau, 
iifveii  kallad  Ilorsniyiit»),  har  behållit;  lukt,  kan 
användas   till   tlié;   vid  striindcr  och  vattendrag. 

MenytiiUheg  trifoliuta  iVatlunklöfvern),  här 

kallad  V)iitL'nvui)liug,  tnirias  ymnigt  i  inussar  och 
luiiidr':  vatten,  ur  allinäu  i  kärr  uch  iia  kärr- 
äugar,  hyser  en  ren  och  magstärkande  beska,  ur 
iifven  sund  för  boskapen,  sfi  att  den  förtjeuar 
begagnas  till  förbuttrinu;  af  vattensjuka  ängar. 

Xiiphar  luteinn,  nijinphea  lutca  (gula  ncck- 
roseu),  växer  i  insjöar  och  träsk;  dess  blommor 
utiuärka  sig  genom  en  egendomligt  mild,  niigot 

alkoholaklig  lukt,  men  livilken  niipliör  efter  be- 
fruktningen. Rulstucken  knn,  kokad,  torkad  och 

naalen,  iielsl  som  ung,  användas  I  ill  nridbröd. 
Sviu  tycka  om  dcu  liksom  bladen  och  skola 
kunna  gödas  dermed;  dcremol  lära  fröen  döda 
dem.  Dessutom  skall  rotstocken,  stött  och  knå- 

dad med  mjölk,  döda  elk-r  fördrifva  vägglöss, 
s_\  rsor  och  bobbor. 

Oxalis  nce.toselhi  llarsuan,  surväpling),  in- 
tager ofta  hela  trakter  i  skogen,  kallas  här  Gök- 
mat; den  lilla  surväplingen  är  af  allmogen  liyl- 

lad,  och  pu  flera  orter  far  blomman  jemte  sin 
svenska  benämning,  smeknamnet  Alleluja.  Utom 

det  att  växten  i  fordna  tider  varit  ett  flitigt  an- 
litadt  medel  i  svara  farsoter,  njuter  mången 

enslig  vandrare  iin  i  dag  af  örten  en  vederqvic- 
kande  läskning,  och  ofta  far  man  i  skogarne  se 
tiggerskan  stilla  sina  barns  griit  med  örtbladen, 
dem  de  törstande  begärligt  förtära. 

PedicuUirig  sceptrum  curoliuum  (Karlsspiran]> 
vä.ver  i  kärr,  skogsm\  i  nr  och  pfi  väta  äugar,  är 
en  verklig  praktväxt  och  en  bland  var  Floras 
utmärkiastc  alster. 

Pleurospermum.  attstriaoim  (Pii)llokau),  ligu- 
gticwn  austriantm,  växer  i  skogen  Kolmärden 
nära  marmorbrnket,  bland  klippor  och  stenar, 
helst  vid  mossiga,  skuggiga  bergsidor.  Denna 
ansenliga  och  för  sin  oledade,  piplikt  ihåliga 
stjelk,  sina  slidlösa  blad  och  ovanligt  bildade 
fruktäsar  högst  utmärkta  umbellat  upptäcktes, 
som  svensk,  är  185li  af  hrr  M.  Floderus  och  W. 
Steuhammar. 

Primnia  farinosa  .Blavifvan),  på  magra  än- 
gar, har  ganska  sköna  bläröda  blommor  och 

blad,  kallas  här  Majblomster  (äldre  namn  Engie- 
stjerua.  Gökeblomster),  är  en  prydnad  för  de 
ställen,  der  den  växer  ymnigt,  men  ocksä  ett 

tecken  lill  dålig  jordmäu.  »Det  lider  intet  tvif- 
vel",  säger  Dybeck,  »att  detta  blomster  —  för 
rotens  användbarhet  (till  bröd)  —  under  medel- 

tiden (Jungfru  MariiC  blomma;  och  törhiinda  äfveu 

längre  tillbaka,  varit  mycket  hylladt.»  Numera 
har  växten  knappt  någon  annan  användning  än 

till  små  blomqvastsr  och  till  prydnad  i  blom- 
sterglas. 

Pyrola  umbellata  (Rylört),  denna  lika  sköna 
som  sällsynta  blomma  träffas  i  de  äldsta  och 
mörkaste  ödeskogar.  Namnet  Rylört  syftar  pä 
örtens  användande  lill  läkemedel;  om  blomstret 
finnes  antecknadt,  att,  vid  år  1756,  en  man  i 

Östergötland  dermed  sä  kraftigt  botade  gikt- 
krämpor, att  det  innan  kort  kom  i  stort  rop, 

och  för  sin  nästan  underbara  verkan  blef  af  fol- 

ket kalladt:  Stat  tip  och  gäck-. 
VII. 

liatiunculus  iiurifoiiimi  'kretsmöjan',  växer  på 
ängar,  busk-  och  betesmarker;  dess  blommor 
»öka  bien  begärligt.  En  art,  rtinwicultin  riitsu- 
birus,  som  ur  större,  växer  mest  här  samt  i  Upj»- 
land  och  Gestriklaud. 

Sium  Anijustijotium  'mindre  vattenmärkau,  och 
tiium  lati/uliinn  ,.Strätlau  eller  vanliga  vatten- 
markan},  växer  i  stillastående  eller  sakta  rin- 

nande vatten,  förekommer  här  stundom  med 
långa,  helt  smala  och  niigot  skurlika  småblad; 
örten  är  misstänkt,  liksom  roten,  livilken  stundom 

dödat  boskap,  som  iitit  den;  torr  skall  den  vara 
alldeles  oskadlig  och  kor  förtära  örtståndet  utan 

olägenhet. 
Solännm  dulcamurn  (Qves-ved),  hvilket  namn 

häntyder  på  örtens  nytta  i  febrar:  kallas  här 
ombär  af  deras  fadda  och   vidriga  smak. 

Tanucetnm  vulgäre  (renfanan;,  kallas  här  Däs- 
mcgräs  för  sin  starka,  kamferlika  lukt;  före- 

kommer ofta  vid  diken,  betesmarker  och  oupp- 
odlade ställen;  sknll  fördrifva  väggohyra  och 

loppor;  såsom  läkemedel  nyttjas  den  isynnerhet 
mot  mask:   bhiden   färga  grönt. 

Teucrium  scordJum  (löksugan,  hvitlöksgameu- 

deru),  på  fuktiga  ängar:  har  medicinska  egen- 
skaper och  färgar  linne  gulgrönt. 

Ttilaspi  perfolintiim  Hjertskidan;,  växer  på 

stenig  eller  grusig  mark;  Thlaspi  nlpestre,  säll- 
synt, vid  Norrköping. 

Turritis  glabrn  (Tornörtcnj,  är  hemma  i  bergs- 
trakter, kallas  här  räkentrav;  örten  smakar  som 

krasse  och  ätes  gerna  nf  boskapen. 

Viburnum  opulus  (Häls-try  ,  här  Hälsbär. 
Denna  rätt  vackra  buske,  med  siua  täcka  blom- 

mor, betraktas  af  allmogen  med  skygghet.  Bären 
äro  ock  odugliga    t.  o.   m.   skadliga. 

Antalet  af  Ombergs  och  dess  när- 
maste omgifiiingars  species  af  plianero- 

gamer  gar  til!  omkring  700;  Kärna  sm 

har  omkring  500,  i  IMotalatrakten  ploc- 
kades pä  en  sommar  600. 

Angående  temperaturförhållandena  har 
af  åtskilliga  anteckningar  för  åren  1832 
— 48  visat  sig  en  medeltemperatur  för 
Maj— Oktober  friln  +  10,704  till  -f  17,i'0.. 
(år  1834),  för  November — -April  från 
-t-  0,233  till  -f  4,:i3o,  för  hela  året  från 
+  3,im  till  +  9,ti)7  (år  1834).  Antalet 
dagar  utan  nederbörd  uppgick  frän  189 
(år  1841)  till  245  (år  1847),  antalet 
med  nederbörd  frän  120  (år  1847)  till 
176  (år  1841). 

Namnet  Östergötland  härledes  enk- 
last af  läget  öster  om  sjön  Wetteru,  som 

skiljer  landet  från  Westergötland,  hvilket 
landskap  möjligen  försett  Östergötlands 
vestra  orter  med  dess  första  i)ebyggare;  till 

de  östra  har  befolkningen  lika  troligt  kom- 
mit från  öster  eller  söder,  öfver  hafvet. 

»Göterna",  säger  Sillen,  »hafva  bebott 
landet    mellan    Svealand   och    Småland.» 

97 
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Östersfötlauds  skärgård  var  full  af  vikinga- 
iiästeu  och  Kalm  anmärker,  att  skär- 

gårdsboernas drägt  var  olika  det  öfriga 
folkets;  qviniiornas  liknade  deras  i  Bohus 
län.  Deras  språk  var  äfven  skiljaktigt;  de 

sade  t.  ex.  ökja,  slinta  liksom  i  Helsing- 
laud;  hvilket  bevisar  gemenskap  med  af- 
lägsua  trakter.  Att  döma  efter  mängden  af 

gårdsnamn,  som  på  en  del  orter  förekom- 
ma, såsom  i  ett  bref  rörande  trakten  kring 

Christberga  kyrka,  nu  vanligen  Krigs- 
bergs  kallad,  ej  belägen  i  någon  rik 
bygd,  skulle  dessa  orter  kunna  anses  ha 
varit  rätt  så  bebyggda  fordom  som  nu. 
Länets  folkmängd  uppgifves  för  olika 
tider  i  jemna  tal,  som   följer: 

År  1754:   130,000  personer. 
.>    1772:   141,300         » 
»    1805:   162,800 
«    1825:  182,200         » 
»    1845:  214,600         » 
»    1860:  240,900         » 
»  1866:  253,150  » 

enl.presterskapets  uppgifter,  meu  251,492 
enligt  mantalslängderua,  deraf  i  städerna 
c:a  35,300.  —  Om  man  fördelar  folk- 

mängden, hvarifrån  strklernas  afräknas,  på 

arealen  92,:.7^  qvadratmil  (Thara),  upp- 
står ett  medeltal  af  2,345  på  qv.-milen. 

Fördelar  man  landsbygdens  folkmängd 
på  dess  antal  af  socknar  och  hemman, 
skulle  på  hvarje  socken  komma  1,405, 
på  hvarje  hemman  40  personer.  Men  i 
följd  af  odlingens  olika  ålder  och  höjd, 
ej  litet  beroende  af  naturförhållanden, 

i)lifva  dessa  proportioner  temligen  skilj- 
aktiga för  olika  orter.  Länets  slättbygd 

är  i  allmänhet  tätt  bebyggd,  ehuru  nu 
(1867)  finnas  blott  högst  få  samman- 

byggda byar,  hvilka  nästan  öfverallt 
efter  förrättade  laga  skiften  blifvit  ut- 

flyttade. Antalen  af  raantalsskrifne  be- 
talande och  af  s.  k.  mantalsfrie,  äro  i 

allmänhet  föga  olika;  af  de  sednare  voro 
år   1865:  26,000  fattiga. 

Bland  orsaker,  som  i  sednaste  tiden 
tillkommit  att  förhindra  folkmängdens 

större  tillväxt,  är  af  ej  ringa  vigt  ut- 
vandringarne  till  Amerika,  särdeles  för 
Walkebo  härads  skogsljvgd  och  framför 
allt  Kinds  och  Ydre  härader.  År  1865 

utgjorde  de  utvandrandes  antal  något 
öfver  1,000.  I  Östergötland  får  ej  an- 

ledningen härtill,  såsom  i  Norrland,  sö- 
kas uti  religiöst  nit  eller  missbelåtenhet 

med  landets  bestående  kyrkoförfattning 
(endast  i  Bergslags  fögderi  har  ungefär 

100  personer  från  länets  norra  del  bil- 
dat en  baptistförsamling),  icke  heller  i 

missnöje  med  statens  politiska  skick,  utan 
den  är  helt  enkelt  ekonomisk.  Bland 
utvandrarne  finner  man  icke  blott  dem 

som  ej  vilja,  fastän  de  kunna,  arbeta, 
och  derföre  gerna  söka  ett  land,  der  de 

tro  sig  kunna  utan  möda  vinna  sitt  up- 
pehälle, utan  ock  dem,  som  böra  räknas 

till  landets  bästa  must  och  märg.  1 
bredd  med  den  småningom  tilltagande 
folknuramern  har  ej  alltid  antalet  af  de 
årligen  beväringsskvldige  tilltagit,  utan 
fastmer  under  några  år  visat  sig  aftaga 
och  sällsynt  är  icke  att  allmogens  barn 
först  efter  21  år  befinnas  fullvuxna  och 
öfvermåliga. 

Östergötland  har  en  ganska  talrik 
och  betydande  klass  af  possessionater,  dels 
adel,  dels  ofrälse;  ett  ännu  mer  bety 
dande  antal  bönder  med  egen  jord,  och 
deriblaud  en  mängd  ganska  förmögna, 
samt  en  ansenlig  mängd  arrendatorer, 

de  der  mången  gång  berga  sig  väl;  vi- 
dare ett  talrikt,  delvis  välmående  eller 

rikt  uäringsstånd  i  städerna,  och  en  ej 

ringa  embets-  och  tjenstemannakorps; 
men  bredvid  alla  dessa  mer  eller  mindre 

burgna,  äfven  en  ofantligt  mångtalig  klass 
icke  burgna,  af  de  andra  beroende,  till 
stor  del  med  fattigdora  kämpande,  eller 
af  nöd  nedtryckta.  Svåraste  hindren  för 
ett  fortfarande  välstånd  är  bristen  på 
omtanka  för  kommande  dagar,  att  under 

det  goda  året  samla  för  möjligen  stun- 
dande sämre,  den  skadliga  täflan  med 

stadsboen  och  herremannen  i  klädsel  och 

lefuad,  med  risk  att  äfven  dela  för- 

gängligheten af  deras  lycka,  den  oför- 
ståndiga vekheten  i  det  yngre  slägtets 

uppfostran,  det  alltför  lösa  begreppet 

om  äktenskapets  helgd  och  om  qviu- 
nans  värde  m.  fl.  Dock  synas  landets 
naturliga  förmåner  sätta  dem,  som  något 
ega,  i  stånd  att  betaga  fattigdomen  den 

framstående  bjerthet,  som  den  i  åtskil- 
liga andra  orter  eger,  och  intrycket  af 

det  hela  är  ojemnförligt  bättre  än  i  de 
flesta  af  rikets  län  1  allmänhet  utmärka 

sig  inbyggarne  för  sjelfständighet,  red- 
barhet och  snygghet,  det  sednare  visar 

sig  äfven  alltmera  vid  uppförandet  af 

nya  bonings-  och  ladugårdshus.  I  skogs- 
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och  bero^sbytfdeii  är  allmogen  mura  liflig, 

lillffän^lin^  och  iymWg,  än  den  mer  lång- 
saramc,  betänkligc  och  ̂ ravitetiske  slätt- 

bon. Detta  f,'äl!er  till  iiTigon  del  äfven 
om  skärfiärdeii,  livars  invAnnre  i  allmänhet 

äro  glada  och  trefliga,  endast  med  un- 
dantag af  nägra  fA  orter,  der  »Skärkar- 

laniasu  slutenhet  och  skygghet  för  främ- 
mande gilr  nästan  till  löjlighet.  Resande 

hafva  velat  finna  fitskilliga  likheter  mel- 
lan Smftlänningar  och  Skottar,  likaledes 

skulle  man  kunna  utsträcka  denna  jem- 
förelse  till  i)egges  grannar,  Ostgötar  och 
Engelsmän;  samma  afundsamhet,  som 
(^mellan  rle  fordom  skilda  stiternas  in- 

vånare, herrskar  här  mellan  de  begge 

svenska  grannprovinsernas.  Östgöten,  med 

sin  antagna  värdighet  i  det  yttre  och 

stolthet  öfver  sin  provins  och  dess  öfver- 
vägande  naturförmåner,  ser  med  en  viss 

förnämhet  ned  på  de  mer  lifliga,  rör- 
liga och  näriga  Småländningarne,  hvilka 

med  sin  större  drift,  tarflighet  och  lätt- 
het att  finna  sig  i  omständigheterna,  i 

många  fall,  och  till  sina  grannars  förtret, 
taga  försteget  för  dem.  I  södra  delen 

af  Östergötland,  ett  högland,  rikt  på 
berg,  skog  och  vatten,  deraf  isynnerhet 
sjöarne  Sömmen,  Drogen,  Äsunden  och 
Järnlunden  mildra  dess  annars  vilda  ka- 

rakter, och  göra  dess  nejder  till  de  skö- 
naste i  vårt  natursköna  fosterland,  men 

som  till  följd  af  brist  pA  kommunikation 

är  föga  besökt,  har  iubyggarne,  som  äro 

djerfva,  viga,  idoga  och  kraftfulla,  bibe- 
hållit en  stor  del  af  det  forntida  i  lynne 

och  lefnadssätt,  som  annorstädes  mer 

eller  mindre  är  föl-svunnet,  lledan  från 
barndomen  härdas  dessa  skogsboer,  fast 

på  ett  väl  mycket  barbariskt  sätt,  siisoni 

att  uhedningaliuden  piskas  lindrigt  med 
ett  litet  ris  och  barnets  hedningahår  (det 
första  håret)  borttvättas  med  saltvatten.» 

Såsom  ett  bevis  på  den  kraft  i  viljan, 
som  i  denna  nejd  kunnat  utveckla  sig 

hos  allmogen,  vilja  vi  anföra  följande 
anteckning  i  Dybecks  Euna  1850,  sid. 

39:  I  Ulrika  Eleonora  socken  uppbygg- 
des för  något  öfver  100  år  sedan  kyr- 
kan genom  4  bönder.  Dessa  tyckte,  att 

de  hade  för  lång  väg  till  de  kyrkor,  i 
hvars  socknar  deras  hemman  då  lågo, 
näml.  Nykils,  Gammalkils,  Vestra  Hargs 

och  Malexanders  socknar.  De  rådgjorde, 
sökte    tillstånd    till    byggnaden,  skaÖade 

I  sig  en  ledare,  framkörde  timmer  och 

I  byggde.  Drottning  Ulrika  Eleonora  tyckte 
I  om  deras  företag,  skänkte  kyrkan  sitt 

j  namn  och  behöfligt  kyrkosilfver.  Då  en 
1  femte  bonde,  som  nekat  deltaga  i  kvrko- 
!  byggnaden,  första  gången  hörde  klockorna 
ringa  i  Ulrika  stapel,  sade  han:  »hör 
Amundebo  (kyrkobyns)  koskällor!»  Men 
sedan  slöt  han  sig  till  församlingen,  och 

för  att  godtgöra  sin  förra  oginhet,  skänkte 

han  kyrkan  en  stor  ljuskrona  af  malm. 
Efterhand  hafva  flera  från  de  närmaste 

socknarne  slutit  sig  till  Ulrika  Eleonora, 

så  att  den  nu  består  af  omkring  10 
hemman.  Ännu  1830  kunde  i  denna 

lilla  församling  ingen  af  dess  invånare 

minnas,  att  der  funnits  någon  tjuf,  eller 

något  oäkta  barn,  —  På  få  ställen  i 

Sverige  torde  man  förnimma  så  mycken 

sjelfbelåtenhet  och  en  så  allmän  liögdra- 
genhet  rådande  som  i  Östergötland;  men 

om  man  undersöker  den  nogare,  så  skall 
man  ofta  finna,  att  den  grundar  sig  i 

medvetande  om  sjelfständighct,  likasom 

bakom  deusamma  ofta  gömmer  sig  myc- 

ken naturlig  godsinthet.  Enl.  justiliae-stats- 
ministerns  embetsberättelser  har  antalet 

af  för  brott  anklagade  varit  pr  medium 
1846  —  1850  i  hrla  länet  920  män  och 

149  qvinnor,  samt  sakfällda  778  män 

och  122  qvinnor.  I  sednaste  tiden  har 

det  så  förderfligii  bränviiissupandet  be- 

tydligt aftagit  och  haft  till  följd  befolk- 
ningens stigande  sedlighet  och  laglydnad, 

hvarå  såsom  bevis  må  anföras,  att  t.  ex. 

uti  ett  af  länets  sydliga  härad  under 

2:ne  års  tid  af  perioden  1860 — 1865 
ingen  enda  fånge  varit  uti  häradets  häkte 

intagen.  Deremot  hafva,  i  följd  af  de 

under  sednare  åren  lörsvårade  pennin- 
geförhållanderna,  lagsökningarnas  antal 
stigit  till  en   förut  okänd   höjd. 

Numera  finnes  ingen  egentlig  pro- 
vinsdrägt  för  Östergötland,  utan  märker 
man  deri  en  allt  mer  växande  håg  att 

erhålla  kläder  af  prydligare  ocb  dyrba- 
rare  beskaffenhet. 

Dialekten  är  egen.  Vokalen  a  i  slu- 
tet af  ord  förändras  ofta  till  e,  särdeles 

i  verber,  såsom  kunne,  göre,  i  stället  för 

kunna,  göra.  Vokalerna  få  en  starkare 

tonvigt  och  uttalas  mera  släpigt  lång- 
samt än  annorstädes  i  södra  och  mel- 
lersta Sverige. 

Näringar.     Länet  är  lika  mångfal- 
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dii^t  som  rikt  utrustadt  med  uäriugs- 
och  utLoinstaätt,  med  utvägar  både  för 
produktion  och  omsättning.  I  äldsta  tider 
an?es  landet  bafva  varit  allmänt  skog- 
beväxt,  hvartill  man  slutar  af  de  många 

ortuamn,  som  ändas  pu  kind  (af  anglo- 
saxiska ordet  kynda,  antända  eld,  svedja);  j 

kind  betyder  äfveii  sluttning,  således  ett 
kuperadt  land.  Ännu  år  1328,  vid  en 
undersökning  om  biskopsvisitationerna  i 
Östergötland,  upplyses,  att  somliga  delar 
voro  uppfylda  med  skogar  och  träsk  samt 
endast  tillgängliga  under  vissa  årstider. 
Dessa  voro  sannolikt  trakten  åt  små- 

ländska gränsen,  ät  skogen  Holaveden, 
öfver  hvilken  ingen  vågade  sig  under 
den  tidigare  medeltiden.  Några  ha  åter 
uti  de  stenröseu  och  spår  af  åkertegar, 
som  förefinnas  i  nu  ej  upptagna  marker, 

i  hagar  o.  a.  sökt  bevis  dertor,  att  od- 
lingen i  en  del  trakter  skulle  varit  mera 

utbredd  än  i  våra  dagar.  Man  vill  föra 

dessa  odlingar  tillbaka  till  tiden  för  träl- 
domens  afskaflande,  i  det  man  antager 

att  de  frigifna  här  skulle  med  husbon- 
dens tillåtelse  slagit  sig  ned,  och  hvarje 

karl  eller  hushåll  lör  sig  med  egen  kraft 
röjt  de  små  fläckarne  eller  med  sina 
ofullkomliga  redskap  förr  upptagit  den 
tunnare  än  den  djupare  jorden.  Visst 
är,  att  all  koloniserings  historia  visat, 
att  kulturen  oftast  går  uppför  dalarne, 
utmed  vattendragen.  En  tidig  odling 
1  Östergötland  med  de  bästa  sädesarter, 

isynnerhet  hvete  och  ärter,  omtalas  äf- 
veu;  likaså  grufvor  i  mängd.  Hufvud- 
näriugar  äro  nu  ett  högt  uppdrifvet  och 

ymnigt  af  kastande  åktrbvuk,  af  stort  om- 
fång i  hela  slättbygden,  och  ständigt 

tillväxande  i  skogs-  och  bergsbygderna, 
en  under  sednare  åren  ökad  foderkultur, 
till  ersättning  för  det  genom  uppodling 

af  ängsmarkerna  allt  sparsammare  före- 
kommande naturliga  ängshöet,  och  der- 

raed  småningom  förkofrad  boskapsskötsel; 
skogsbruk,  aftagande  i  betydenhet,  men 
ännu  i  en  del  orter  lönande,  betydligt 
bevijsbmk  i  nordliga  delen,  ehuru  numera 
blott  omfattande  förädling  af  införda  ru- 
dimaterier,  och  i  en  af  de  södra  orterna 
af  en  stigande  vigt,  utöfver  nästan  hvarje 
annat  af  detta  slag  i  hela  riket.  Länge 
skänkte  jordens  bördighet  inom  flera 

delar  af  länet  rika  skördar,  utan  att  syn- 
nerlig omtanka  eller  skicklighet  fordrades 

till  deras  framkallande.  Denna  naturens 

frikostighet,  i  förening  med  en  viss  trög- 
het i  folklynnet,  höll  åkerbruket  länge 

på  en  låg  ståndpunkt,  så  att  Östergöt- 
land i  detta  hänseende  stått  efter  flera 

af  naturen  mindre  gynnade  provinser. 
Nu  är  förhållandet  annorlunda;  jordbru- 

kets förbättring  genom  nyodlingar,  val- 
tenaftappning,  grunddikning,  ett  allmän- 

nare bruk  af  förbättrade  redskap  m.  m. 
fortgår  oafbrutet.  I  sednare  tiden  har 
under  5  är  omkring  10,000  tid  blifvit 
uyodlade,  samt  flera  större  sjösänkningar 
utförda,  deribland  sjöarne  St.  och  L:a 
Rengen,  Jenilunden,  Asunden,  Emmern, 
Striern  och  Nimmern  samt  vattendrag 

inom  Tjellmo  socken,  hvarigenom  till- 
sammans c;a  10,000  tid  blifvit  förbätt- 

rade. Ur  berättelsen  om  landtbruksinge- 
niörernas  förrättningar,  under  året  1865, 
visar  sig,  att  större  arbeten  förekommit 

vid  Abylund,  Häckenäs,  Hagebg  och  Wil- 
seberga,  tillsammans  4,685  qvadratref,  att 
på  flera  ställen  underdikningsarbeten,  vid 
Sörby  afvägning  utförts  och  profilkarta 
aflemnats  för  en  vattenafledning  af  15,948 

fots  längd.  Hushållnings-sällskapet  (stif- 
tadt  1813)  och  dess  tilialafdelningar  ut- 

veckla mycken  verksamhet,  och  dess  årl. 
landtbruksmöten  samt  sammankomster  äro 

talrikt  besökta.  Landtbruksskola  för  ut- 

bildande af  dugliga  rättare  är,  med  bi- 
drag af  statsmedel,  inrättad  vid  Hush. 

sällskapets  egendom  Haddorp,  der  äfven 
mejeri  och  ett  staten  tillhörigt  hoUänderi 
finnes. 

Af  länets  fasta  marks  areal,  1,968,340 

tid  efter  Hahr,  1,636,560  tid  efter  bi- 

drag till  Sveriges  ofi"iciela  statistik  (For- 
sell uppgaf  hela  arealen  till  1,920,000 

tid),  uppgick  1865  den  odlade  jorden 
till  352,613  tunnl.  (uppgafs  af  Hahr  år 
1855  till  277,819  tunnl.),  år  1810  till 
blott  120,470  tid.  Man  har  beräknat 
utsädet  i  medeltal  till: 

1818— 2:>.    1830-41'.     1848— .")U.     I8<)0  ~6i). Af  säd 

8J,740t:r.    97,."i.')0  t:r.     104,r.96  t:r.    136,000  t:r. 

13,840  t:r.  4.0,400  t:r.  3 3,. 500  t: r.  118,000  l:r. 
och  afkastningen  till: 

Af  8  it  (I 

18.')5  180.-» 
602,800  t.r.  634,720  t:r.         1,059.000  l:r. 

185.440  l:r.  291. VOO  t:r.  730,700  t:r. 
Största    utsädet    är    nu  af  hafra  59,100 
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t:r,  dernäst  råg  52,900  t:r.  blandsäd 
34.715  t:r,  korn  16,900  t:r,  hvete  11,3U0 
t:r,  ärter  7,620  t.r,  vicker  3,325  t:r, 
bönor  230  t:r.  Arlij^a  utsädet  pr  tid 
upptjifves  till  24  kpr  hvete,  28  kpr  räj?, 
1  t:a  korn.  1  t:ii  10  kpr  liafra,  1  t:a 

8  kpr  blandsäd,  24  kpr  ärter,  7  t:r  po- 
tates,  af  andra  rotfrukter  4  U,  af  linfrö 

20  k:r.  Brukningssättet  a  länets  slätt- 
bygd är  dels  vexelbruk,  tni;r  eller  mindre 

ordnadt,  dels  ock  öfvervägaude  tvåskif- 
tesbruk.ined  (ler  och  hvar  förekonmiande 

vexelbruk.  Ofverskottet  af  spainunälen 
försäljes  dels  till  handlande  i  städerna 
Norrköping,  Linköping  och  Wadstena, 
dels  ock  till  ett  engelskt  bolag,  som  för 
större  spanuraälsuppköp  inrättat  stora 
magasiuer  med  tillhörande  torkrior  vid 

Mems,  Norsholms  och  Btrys  kanalstatio- 
ner samt  i  närheten  af  VVadstena  hamn. 

Ai  inrättningar  för  sädens  tillgodogö- 
rande till  mjöl,  i  hvilkeu  form  den  ock 

delvis  afsättes,  funnos  å  landsbygden  år 
1850,  Hofgåvdens  ängqvarii  inberäkiiad, 
ej  mindre  äu  281  tullq varnar,  med  707 
par  stenar,  och  365  husbehofsqvarnar. 
Häraf  äro  ej  ringa  antal  förenade  i  s.  k. 
qvarnbyar  vid  länets  större  vattendrag, 
säsom  Tanneforss  vid  Stångan,  Mjölby 
och  Öjebro  vid  Svartån,  tillsaramans  34 
qvarnar  af  114  par  stenar,  Motala  o.  a. 
Till  åkerbruket  kunna  äfven  andra  kul- 

turväxter föras,  såsom  linser  på  en  och 
annan  ort,  för  att  tillsammans  med  råg 
användas  till  bröd.  Lin  odlas  betydligt 
nog  i  några  orter,  i  de  flesta  i  mer  eller 
mindre  inskränkt  skala  och  endast  till 

husbehof;  1865  års  skörd  uppgifves  till 

990  t:r  linfrö  och  12,100  //^  spånads- 
ämue.  Hampa  förekommer  högst  sällan. 

Humla  odlas  likaledes  föga,  utom  i  Ske- 
devids  och  Skällviks  socknar.  Af  rot- 

frukter hafva  dels  åtskilliga  nya  slag  af 
potates  blifvit  försökta,  dels  odlas  kål- 

rötter, rofvor  och  morötter  vid  några 

herrgårdar,  hufvudsakligen  till  foder;  h vit- 
betor odlas  äfven,  tobak  förekommer  mest 

å  stadsegor;  oljeväxter,  såsom  vallmo 
och  rapsat,  äro  ock  begagnade  vid  herr- 

gårdar. I  trädgårdarne  odlas  flera  slag 
af  kål  och  bönor.  Dagsverkspriserna  hafva 
på  sednare  åren  under  sommaren  vexlat 
mellan  75  öre  ä  1  rdr  37  öre  för  man 

och  50  ä  75  öre  för  qviuna,  samt  under 
vintern  mellan  60  ä  75  öre  för  man  och 

25  a  33  öre   för  qvinna.    Den   naturliga 
ängen   var  år  1855,  enligt   Hushållnings- 

gillenas uppgifter,    220,741    lid,   men  år 
1865,   enl.   ̂ Bidrag   till   Sveriges  officiela 
statistik»,  194,796  tid.   Foderodlingen  är 
dock  i  starkt  tilltagande.   Pa  länets  96  qv.- 
mil  utgjorde  1862  antalet  af  foderväxter: 

79   helgräs. 
74   halfgräs. 
44  ärtväxter. 

S:a  197  =^  på  Smålands   268  qvadratinil 
och  -i  på  Bohusläns  43  (jv.-rail;   24  fler 
än    på   Westergötlands     153    qv.-mil,    30 
mindre  än   på  Skånes   ungefär  lika  stora 
areal.    Ar   1865  skördades  8.893,625/// 

,    hö  och  465,845  III  grönfoder. 

Boskapsskötseln,  som  företrädesvis  be- 
I  drifves  i  skogstrakterna,  framgår  i  jemn- 
bredd  med  åkerbruket,  och  ladugårds- 

skötseln har  under  sednare  åren  gjort 
stora  framsteg  och  lem  nar  rätt  betydligt 

,    öfverskott  till  afsalu.  Antalet  underhållna 

;    kreatur  uppgifves  på  olika  tider: 
'  1818         18.50  186(1  186.1 

Hästar.  .  .  :'.i,()00.  21,*<J00.  I7,lfl0.  19,000. 
Oiar.  .  .  .  :'U,600.  l>7,500.  39,.i00.  40,200. 
Kor    ....  44,600.  63,300.  70,800.  87,000. 

Ungnöt    .  .  13.900.  20,.')00.  23,300.  24,2öO. 
Får    ....  .iO,700.  75,100.  83,.ö00.  89,373. 

Svin  •)  .  .  .  43.900.  i0,300.  32.7.iO.  28,24?. 
Getter  .  .  .  1,700.        1,600.    608. 

I  På  flera  egendomar    ha   blifvit  inrät- 
tade ändamålsenliga  mejerier  och  trenne 

dylika  å  mindre  gärdar,  medelst  anslag 
från  Hushållnings-sällskapet.  Under  pe- 

rioden 1860 — 1865  har  bildats  ett  en- 
skildt  bolag,  som  för  omkring  15,000 

rdr  från  England   uppköpt  och   inom   lä- 
;  net  uppställt  ett  stamholländeri  af  kort- 

hornsdjur  vid  Ällonö,  dit  äfven  hollän- 
deriet  från  Ostanå  i  Stockholms  län 

blifvit  förflyttadt.  A  lägenheten  Djurön 
vid  Bråviken  är  inrättadt  ett  holländeri 

af  den  större  holländska  racen ;  ärligen 
utlottas  derifrån  2:ne  skattekalfvar  bland 

Wikbolauds  fögderis  jordbrukare,  som  fä 

desamma  lösa  mot  en  afgift  af  4' „  rdr 

pr  stycke. Ortens  vigtigaste  kreatursmarknad  är 
i  Skeninge.  Torgdagar  hållas,  utom  i 
städerna,  i  Kisa,  Mjölby,  Boxholm,  Tjell- 
ino  m.  fl. 

Skogarnes  afrödjande  har,  i  följd  af  steg- 

*)  Svinafveln  är  här  till  antalet  störät  näst  efter 
Skäuei. 
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radt  pris  på  skogsprodukter  och  mången 
mindre  omtäakssni  jordbrukares  beredande 
af  all  sin  mark  till  odling,  utan  afseende 
på  framtida  skogsinhof,  fortgått  så,  att 
numera  endast  mindre  trakter  i  länets 

norra,  sydliga  och  sydöstra  delar  ega  skog 
till  afsalu,  hvaremot  öfver  dess  mellersta 

del,  från  Wettern  till  stranden  af  .Brå- 
viken,  sträcker  sig  ett  bälte,  inom  hvil- 
ket  flera  socknar  äro  fullkomligt  skog- 

lösa och  de  flesta  sakna  skog  till  eget 
behof.  Länets  skog.ir  bestå  hufvudsak- 
ligen  af  tall  och  gran,  med  någon  till- 

blandning af  björk  och  annan  löfskog. 
1  bergsbygderna  intager  björken  bredvid 
barrskogen  ett  större  och  tillväxande  ut- 

rymme. I  södra  bergsbygden  och  i  skär- 
gården förekommer  ännu  något  ek.  Hela 

skogsarealen,  som  på  1820talet  uppgafs 
till  omkring  en  million  tid,  beräknades 

1865  till  952,48(^  tid,  deraf  kronopar- 
ker, allmänningar,  boställsskogar,  och  å 

hemman  till  välgörenhets-anstalter  till 
81,830  tid,  eller,  efter  »Bidrag  till  Sve- 

riges ofi'iciela  statistik»  441,490  qv.-ref, 
deraf  på  kronoskogen  Omberg,  med  lä- 

nets största  trädskola,  å  Höje  öfverjägare- 
boställe,  23,000  qv.-ref;  på  Ycke  och 
Vestra  Malmskogen  1 1 4,000  qv.-ref,  på 
22  af  de  på  1820-talet  befintliga  53  hä- 
radsalimänningar,  304,490  qv.-ref;  dess- 

utom finnas  10  bergslagsallmänningar  af 
tillsammans  omkring  10,000  tid  och  2 

rekognitionsskogar.  Å\  de  enskilda  sko- 
garne hörer  en  betydlig  skogsareal  till 

Finspongs,  Ljungs  och  Adelsnäs  egen- 
domar, och  åtskilliga  äro  indelade  till  trakt- 

huggning. För  stängsel  och  hägnad  an- 
vändas fortfarande  de  gamla  skogsförö- 

dande  gärdesgårdarne.  Af  tullsågar  finnas 
något  öfver  200,  dessutom  91  husbehofs- 
sågverk.  Andra  brännämnen  än  ved  och 

kol  finnas  väl,  men  begagnas  på  få  stäl- 
len;  bränntorfraossar  äro  begagnade  i 

Wiby  och  Kirastads  socknar  m.  fl.  Vid 
Sjögestad  finnes  tillgång  på  skiffer,  som 
nyttjas  till  kalk-  och  tegelbränning  samt 
till  drifvande  af  ångmaskiner. 

Bergsbruket  bar  i  detta  län  varit  id- 
kadt  dels  inom,  dels  utom  bergslag,  tills 
denna  egentligen  blott  kameralistiska  skil- 
nad  for  några  decennier  sedan  upphörde. 
Jernraalmsbrytningen  har  i  sednaste  tider 
varit  inskränkt  till  Hammarkinds  och 
Ostkinds  härader,  der  i   medeltal 

184:? — iln:     K*,n44  *Jb//Lnppfordradesur9grufvor. 

|)K47-5U:    \^^,'2•i^     •>  «  8        •> 
18:..-.      l'l>.430     »  „  _       u 
180;!      (l.i:  l:>(l,0()0  ctr  "  <  äft     » 

hvartill  komma  c:a  27,000  ctr  sjö-  och 
myrmalm  ur  Ydre  härads  sjöar.  Gruf- 
vornas  namn  äro:  Nartorp  i  Skällviks 

socken,  Petäng  i  Mogata  socken,  Hamp- 
grufvan  i  S:t  Annre  kapell,  och  Dolmyra 
i  Häradshammars  socken.  Hufvudsakliga 

bergverks-  och  bruksrörelsen  idkas  vid 
Åtvidabergs  kopparverk  samt  Finspongs 

styckei)ruk  och  Motala  mekaniska  verk- 
stad, den  vigtigaste  bland  länets  indu- 

striela  anläggningar.  Af  tackjern  till- 
verkas nu,  sedan  en  mängd  i  Bergslagen 

fordom  befintliga  masugnar  blifvit  ned- 
lagda, omkring  120,000  ctr,  endast  vid 

Finspotigs  och  BorUndts  samt  vid  2 
andra  sällan  begagnade;  åren  1842 — 50 
utgjorde  tackjernstill  verk  ningen  6, 250  5Ä;/i?. 

Ofriga  tackjernet  för  länets  jernbruk  hem- 
tas  från  Nerikes  bergslager  och  från  Små- 

land. Af  gjutgods  tillverkas  omkring 

20,000  ctr  vid  Finspong,  Hidt  och  Mo- 
tala gjuterier  samt  30,000  ctr  vid  andra 

bruk.  Stångjernstillverkningeu  bedrifves 
vid  25  bruk,  med  60  härdar,  och  upp- 

går till  c:a  230,000  ctr.  Af  manufak- 
turverk finnas  29,  der  år  1865  tillverk- 
ningen uppgick  till  något  öfver  111,000 

ctr,  åren  förut  till  70  å  80,000  centner. 

Största  jernbruken  äro,  utom  redan  nämn- 
da: Boxholm,  Jonstorp  och  Annestine- 

fors,  Folkström,  Skönarbo  och  (Jhristine- 
fors.  Godegård  och  De  Geersfors,  Häfla 
och  Skärforss,  Sten  och  Nakna,  Ysunda, 

Skärblacka,  Jakobslund  o.  a,  Ett  för- 
ädlingsverk finnes,  näml.  Gusnms  mes- 

singsbruk  (i  sednaste  landshöfd.-embetets 
femårsberättelse  upptages  6messingsbruk). 
Af  ångmaskiner  voro  år  1865:  5  i  gång. 

Fångö  eller  s.  k.  Waldemarsviks  koppar- 
grufvor  ha  först  år  1865  lemnat  någon 
behållning.  Bergverkens  produkter,  som 

exporteras  utom  länet,  gå  öfver  Norrkö- 
ping; blott  några  i  Tjellmo  hafva  sin 

export  äfven  öfver  Wadstena  och  Göte- 
borg. Af  öfriga  mineraliska  alster  brytes 

och  bearbetas  marmor  c:a  10,800  ctr 

vid  Kolmårdens  bruk  Af  kalkugnar  fin- 
nas 13,  alunskiffer  brytes  vid  Sjögestad, 

krita  vid  Motala  by,  sandsten  till  qvarn- 
stenar  vid  Lemunda  i  Motala  socken. 

Arbetarnes  antal  vid  samtliga  verken 

nppgifvas  till  C:a  2,600. 
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Binäringar.  Bhuul  des-sa  har  fa- 
briksnäringen ett  ganska  betydande  rum, 

dook  gäller  detta  egentligen  staden  Norr- 
köpinfi,  der  9täinpell)ara  tillverkiiiiigarne 

af  ylle,  bomull,  trikot-  och  strnmpstols- 
väfnader  år  1860  uppskattades  till  nära 

10  n.ill.  rdr  ocli  klädestillverkningen  en- 

samt, vid  10'>  fabriker  med  3,210  arbe- 
tare, till  nära  G  millioner  rdr  (under  sed- 

naste  åren  likväl  nedgången  till  61  fabriker 
med  8  mill.  rdrs  tillverkning).  Vid  3 

bonuillsspinnerier,  deraf  Thorshags,  har 

liilvrrkatM  lör  ett  värde  al'  frän  1 V2  till 
3  millioner  rdr,  med  130  till  870  arbe- 

tare. Fyra  bomullsväfverier,  med  650 
arbetare  ocli  1  million  rdrs  tillverkning. 

.\f  fabriker  på  landet  må  vidart- nämnas: 
kliKlesfabrikerna  Watiuge  i  Finspångs  fög- 

deri, Forsså  (nu  nedlagd,  i  stället  ett  såg- 
verk) i  Kisa  S:n;  för  öfrigt  finnas  :  1  segel- 

diiksfabrik,  33  färgerier  (23  flera  än  år 

1850),  deraf  det  ansenligaste  är  Orri- 
ströms  i  Kisa  socken,  38  garfvtrier  (13 

flera  än  år  1850),  10  vadinalsstampar,  9 
pottaskebrnk,  hvaraf  det  största  är  vid 

Boxliolm,  5^7  oljeslagerit-r,  hvaraf  Råbij 
och  Orremula  dt;  enda  af  betydtiihet.  3 

chemiskt-teckniska  fabriker,  hvaraf  1  på 
Fnllerstad  i  Skönburga,  6  pappersbruk, 

deribland  OrnsU'ö7ns,  Bloinsfors,  Odesjö- 
forss  och  Fiskeby;  Reyimjra  glasbruk, 

samt  52  tegelbruk,  2  skeppsvarf,  1  såg- 
verk, 1  knappnålsläbrik,  1  kiraröksijruk, 

1  bresiljeqvarn,  2  bryggerier,  1  kork-,  1 
krit-  och  1  spegelfabrik,  1  slärkelsebruk, 
1  tobaks-,  1  tändstieks-  och  2  iittiksfa- 
briker.  Tillsammans  112  på  landsbygden, 

181  i  städerna,  sysselsättande  4,122  ar- 
betare; tillvtrkningsvärdet  vid  samtliga 

fabrikerna  uppgals  1865  till  11,580,000 

rdr.  Handtverkeu,  i  städerna  hufvudnä- 
ring,  utgöra  å  landsbygden  en  binäring; 

enl.  kommerse-kollegii  berättelse  år  1850 
funnos  då  1,838  handtverkare  å  lands- 

bygden (enligt  temärsberättelsen  år  1865: 

878),  och  1,970  i  5  städer  och  2  kö- 
pingar (enligt  femårsberättelsen  år  1865: 

1,600).  Handeln  bedrefs  1865  på  landet 
af  85  med  25  personers  betjening  och  i 

städerna  af  315  med  185  personers  be- 
tjeniug.  Husslöjden,  af  mångfaldiga  slag, 
äfven  utom  de  anförda  s.  k.  handtverken, 

bedrifves  ej  till  blott  egna  hushållets  be- 
hof,  utan  äfven  till  afsättning  å  andra 
orter  inom  och  utom  länet.  I  Hellestad, 

Tjellrao,  Godegård    och  Nykyrke  socknar 

samt  flerstädes  i  skogsbygderna,  drifvcs 

smide  för  hand,  i  Godegärd  mest  till  lör- 
färdigandt:  af  spik,  nubb,  liästskor,  sömm, 

äfven  af  liar  m.  \\\  ,  allt  till  ej  ringa  af- 
salu.  I  Skeda  och  ftlaka  tillverkas  kar- 

dor, i  Kinds  härads  socknar  samt  i  Kin- 
garura.  Östra  Ryd  och  Yxnerum  samt  i 
f.  d.  bergslag<n  tillverkas  laggkärl,  åkdon, 

>|)innrockar,  redskap,  halmhattar,  ni.  m. 
Från  Wåidsnäs  och  Tjiirstad  ntlöras  mat- 

tor och  hästtäcken  af  hampa  och  nölhår 
samt  lädertömniar.  Väfnader  af  ylle,  linne 

och  bomull  förfärdigas  ock  mest  i  skogs- 

bygderna; i  ilet  hela  anses  länet  ej  produ- 
cera deraf  tillräckligt  för  eget  behof,  utan 

mottaga  utifrån,  mest  af  kringvandrande 
Vestgötar,  hvilkas  låga  priser  utestänga 
nästan  all  täflan.  livad  som  numera 

mest  både  väfves  och  brukas  är  bomulls- 

tyger af  garn,  hvilkct  köpes  i  .«täderna: 
hvadan  hemspånaden  anses  snarare  af-  än 

tilltaga.  I  trakten  af  Wadstena  har  spets- 

knyppling,  utspridd  från  staden,  varit  täm- 
ligen allmän  och  lönande,  men  är  pä 

sednare  tiden  i  aftagande.  Fisket  idkas 
hutVudsakligt:n  i  skärgården,  är  endast 

der  och  i  sjöarne  Glan,  Roxen,  Rören 
och  Wettern  samt  i  Motala  ström  af 

någon  betydenhet;  såsom  en  orsak  till 

fiskets  aftagande  uppgilVcs  bruket  af  allt- 
för iina  noter,  ångbätarnes  sqvalpande 

samt  skogens  undanrödjande.  Skattlagda 
fisken  år  1850  voro  56.  År  1858  id- 

kades på  gränsen  mot  Jönköpings  och 
Kalmar  län  ett  betydligt  perlfiske.  Bland 

öfriga  binäringar  förekomma  bräiivins- 

bränning,  med  en  år  1842  beräknad  ut- 
försel af  500,000  kai,nor,  år  1860  funnos 

572  brännerier  och  år  1865:  92  med 

2,530,000  kannors  tillverkning.  Af  nt- 
skänkniugsställen  funnos  på  landet  sist- 

nämnda år  10.  Plankors  och  bräders 

sägning,  kolning,  tjärubränning  samt  träd- 
gårdsskötsel, hvilken  i  en  ort,  så  gynnad 

till  jordmån  och  klimat,  borde  vara  af 

större  betydenhet  än  den  är;  dock  sy- 
nes hågen  derlör  börjat  tilltaga,  hvartill 

bidragit  åtskilliga  egendomsegares  åtgärd 

att,  för  uppdragandet  af  blommor  och 
fruktträd  till  sina  underhafvande,  utdela 

mindre  premier,  dels  ock  den  ar  1859  bil- 
dade trädgårdsföreningen,  hvilken,  till  sitt 

förfogande,  då  erhöll  c:a  9  tid  jord  invid 

Linköping,  och  som  der  redan  följande 
året  utplanterade  omkring  7,000  stycken 
grundstammar  till  fruktträd  samt  16,000 
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st.  paiklijul  oeii  Iniskar,  uiom  moderträd 
och  bärbuskar,  samt  sedan  högst  betvd- 
liirt  utvecklat  sin  verksaraliet,  i  hvilket 
atseeude  torde  förtjeua  omnämnas,  att 

föreuinsreu  anlagt  älven  t-n  trädgård  för 
en  kostnad  at  30,000  rdr,  hvartill  Hus- 

hållnings-sällskapet bidragit  med  6,500 
rdr.  Bland  enskilda  större  anläggningar 
nä  ra  nes  en  vid  Skönberga  prestgärd.  Jagt 
idkas  mest  till  nöje,  och  endast  någon 
gäng  utölVer  husbehof.  En  jagttörening 
är  bildad  år  1841.  Dödade  rofdjurens 
antal  under  år  1865  uppgilVes  till  4,043 
räfvar,  1,862  hökar,  61  lirnar  och  ulvar, 

23  lodjur  och  2  vargar.  Al"  roldjur  dö- 
dade husdjur  uppgifvas  under  samma  tid 

till  4.735  tjäderfä,  835  får,  95  getter. 
10  svin  och  10  nötkreatur.  Biodlingen 

har,  om  man  undantager  några  få  trak- 
ter, der  ändamålsenligare  kupor  anskaffats 

och  en  bättre  skötsel,  hufvudsakligen  med 
ledning  af  de  råd,  som  meddelats  af  en 

utaf  Hushållnings-sällskapet  bekostad  un- 
dervisare i  ämnet,  på  sednarc  tider  i  all- 

mänhet aftagit.  Forsling  af  varor  har 
för  Wik hölandet,  Memraings  härad  och 
några  andra  vid  landsväg  belägna  orter 
utgjort  eu  betydande  binäring,  men  är 
numera  äfven  der  i  aftagande.  Sjöfart 
idkas  från  städer,  köpingar  och  andra 
vid  hafvet  och  dess  vikar  belägna  orter, 
vid  Wettern  och  Göta  kanal,  samt  vid 
de  smärre  sjöar  denna  förenar;  äfvensom 
vid  Glan.  Inrikes  sjöfarten  i  egna  fartyg 
bedrefs  år  1865  med  16  fartyg  om  5.35 
läster,  2  ångfartyg  ora  65  läster  och  190 
hästkrafter,  besättningen  uppgifves  till  6 
skeppare  och  58  sjömän;  utrikes  sjöfarten 
bedrefs  med  113  fartyg  om  1,304  läster, 
21  ångfartyg  om  243  läster  och  583 
hästkrafter  med  112  skeppare  och  246 
sjömän.  Särdeles  liflig  är  sjöfarten  med 
ångbåtar,  hvaraf  17  år  1865  underhöllo 
trafiken  mellan  länets  städer  och  hufvud- 
staden  m.  fl.  orter.  De  platser,  från  och 
till  hvilka  .sjöfart  eger  rum,  äro,  utom 
städer  och  köpingar,  följande:  Mem,  med 

hamn  af  väl  24  fots  djup,  men  Etter- 
och  Stegel/orys-Buadtn,  raedgifva  ej  mer 
än  15  fots  djupgående  fartyg  att  pas- 

sera, Gottenvik,  med  vid  lastbryggan  9  fots 

vatten,  Jonsbeyg,  Färjestaden  och  Clvar- 
sebo  färjebryggor  vid  Bråvikens  trängsta 
del;  vid  förstnämnda  är  4  fots  vatten,  på 
redden  24  fot,  vid  de  sistnämnda  12  å 

14    fots    vatten;    Mauritzberg,    vid    last- 

bryggan  7  fots  vatten,  på  redden  24  fot; 
Stensö,  vid  lastbryggan  6  fots  vatten: 

Hutsbyvik  och  Stegeborg,  vid  lastbryg- 
gorna 1 1  fots  vatten ;  Degerhoj,  vid  last- 

bryggan 9  fot;  Thorönsborg,  S  lot;  Grop- 
viken, 14  fot;  Kåreholm,  med  18  å  24 

fots  djup  hamn;  Ring,  vid  lastbryggan 
12  fots  vatten;  Sandvikens  lastplats,  vid 

bryggan  12  fots  vatten;  Fredriksnäs  i 
Gryts  socken,  vid  lastbryggan  12  fot; 
Braborg,  24  fots  djup  redd;  Strandvikemf 
och  Fijalla  lastplatser  i  Ringarura;  Hidta 
och  Heda  slussar,  Norshohns  och  Bergs 

bassiner,  vid  båda  9V2  tots  vatten;  den  sed- 
nare  är  Ljungs  lastageplats;  Bråttoms, 
Björnevads  och  Britnncby  broar;  Mal/orss, 
Ljungs.  Sjöbacka  lastplatser;  Skarpdsens 
strömportar;  Borghamn  och  UästhoLnen  vid 
Wettern,  Nyqvams  lastplats,  Idingstads 
brygga,  Hultorp  i  Krigsberg,  för  Hättorps, 
Qvarns  och  Carlströras  bruk. 

Hemmantal.  Efter  1865  års  man- 
talsl.  utgjorde  hela  hemmantalet  5,484,56i, 
deraf  2,887,792  skatte,  477,02o  krono  och 

2,119,747  trälse,  enligt  femårsberättelscrua 
för  åren  1861  —  1865  af  5,482,229  mtl  i 
12,284  I)rukningsdelar,  enligt  uppgifter 

till  Hushållnings-sällskapet  5, 526, 21  mtl 
i  11,829  brukningsdelar;  jord  torpens  och 

indragna  jordlägenheternas  antal  uppgif- 
ves till  12;345.  Städernas  jord  upptages 

särskildt  till  92Vi6  "itl  (förut  till  101%e 
mtlj  eller  till  32,744  qvadratref.  Största 

uppgifna  brukningsdelen  inom  länet  är 
13%  '"ti,  minsta  V156  ™*^'  '  Oppeby  s:n. 

Angående  hemmansklyfningen  så  kan  na- 
turligtvis styckningen  pä  olika  orter  gå 

olika  långt  utan  att  medföra  olägenheter; 
så  omtalas  i  Kind  och  Ydre  en  bonde  på 
ett  ställe  bcsuten  på  V228  ̂ ^^'  mexlan  på 

andr;i  ej  under  Vie  ̂'^^^'  högst  V84  och 
på  Wikbolandet  ej  gerna  under  %  nitl 

i  skogsbygd  och  '/^  mtl  på  slätten.  Ar 
1841  betalades  t.  ex.  i  Dals  härad  Vg  mtl 
Bärsiad  med  några  100  rdr,  medan  V64 
mtl  i  Wånga  betalades  med  3  till  4,000 

rdr;  i  Ringarum  bjöds  för  ̂ /g  mtl  med  be- 
tydlig skog  16,000  rdr.  År  1852  hade  V2 

mtl  Drögshull  i  Nykil,  2,800  tids  ego- 
vidd, medan  å  slättbygden  finnas  hela 

socknar,  som  hvar  för  sig  ej  hafva  större 
areal  än   nämnda   hemman. 

Länets  jordbruksfastighet  är  uppskat- 
tad till  177,645,205  rdr,  deraf  3,251,611 

rdr  för  statens,  annan  fastighet  är  upp- 
skattad   till    36,000,000    rdr. 
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Är  1865  stejj;  kroiiouppbörden  en- 
sam till  3,164,400  rtlr  rmt,  och  endast 

bränvinsbiiinninjisafj^itten  för  sistnämnda 
Ar  öfverstig  med  1,400,000  rdr  rmt  de 

förutnämiidas.  Al'  .skattel)idrafi:ssumman 
vitgii  omkiiii}^-  194,000  rdr  i  allmän  be- 

villning, 637,000  rdr  i  ständis;a  rivntor, 

133,000  rdr  i  tiondespanninal ;  i  mantals- 
penningar  39,000  rdr,  i  rustninfjf  och 
rotering  105,000  rdr.  i  folkskoleafgift 
52,300  rdr.  De  kommunala  afgifterna,  som 
iir  1850  uppgåfvos  till  578,000  rdr,  torde 

nu  uppgå  till  dubbla  beloppet,  deraf  fat- 
tigtörsörjningen  uppslukar  vid  pass  246,300 
rdr,  dubbelt  mer  än   är    1850. 

Beviljade  iuteckningar  i  egendom  a 
landet  år  1833  uppuifvas  tilf  855,000 
rdr,  dödade  till  450,000  rdr,  år  1850 
till  1,870,000  rdr  beviljade  och  525,000 
rdr  dödade,  år  1857  till  13  mill.  rdr  bev. 
och  dödade  till  5  mill.  rdr.  Beloppet, 
hvarmed  erhållna  iuteckningar  sistnämnda 
år  öfverstego  dödade,  var  nära  11  mill. 
rdr.  det  sttirsta  i  alla  rikets  liiii. 

Kommunikationer.  I  forntiden 

gingo  de  stora  stråkvägarne  öfver  landets 
skogstrakter  och  den  förnämsta  namnes 

i  sammanhang  med  konungarnas  Eriks- 
gata, från  Krokek  på  Kolmården  till  midt 

på  skogen  Holaveden.  Af  sidovägar  var 
den  genom  skogen  Aspvid  till  Söderköping 
af  betydenhet,  emedan  i  närheten  ej  fanns 
någon  annan  stapelort.  Sedan  Wadstena 
blifvit  en  af  de  mest  besökta  vallfarts- 

orter i  hela  det  norra  Europa,  fingo  na- 
turligtvis vägarne  dit  en  ökad  vigt,  och 

konungarne  besökte  älven  stället  på  sin 
Eriksgata.  Bland  de  af  menniskohand 
l)eredda  utvägar  för  beröringen  mellan 
länets  olika  orter  och  med  kringliggande 
län  äro  följande  de  förnämligaste:  En 
stor  landsväg  (ofta  omnämnd  redan  på 
1400-talet),  som  genomskär  landet  i  rikt- 

ning från  nordost  till  sydvest,  mellan 

Nyköpings  och  Jönköpings  län,  och  huf- 
vudsakligen  går  genom  de  bästa  byg- 

derna samt  slutligen  delar  sig  i  två  gre- 
nar. Vägarne  upptaga  286,42  mil.  Den 

redan  omnämnda  Göta  kanals  östra  och 

mellersta  linier,  hållande  en  längd  inom 
länet  af  4  mil  och  12,309  alnar,  hvartill 
kommer  3  mil  och  15,150  alnars  segling 
genom  sjöarne  Boren,  Roxen  och  Asp- 
lången;  Kijida  kanal,  en  båtled  mellan 
sjöarne  Åsnnden,  Järhinden  och  Rengen, 
förenande  Linköping  uied  Wimmerby.  Sjö- 

VII. 

]    kommunikation  med  ångfartyg  eger  dess- 
!    utom   rum   mellan  städer  och  hamnar  vid 

j    Wettern  och    på  sjiin  Sömmen.  —  Katri- 
neholm— Norrhijiiiigs    jernväg,     som     har 

sin  största  sträckning    genom    detta  län. 
Vidare   må   endast     nämnas    länets  öfriga 

I    jernvägar,  den    1    mil   länga,    lör  lokomo- 
I    tiv,   mellan  Dersho  grufva  och  Åtviilohergs 

'    kopparverk,  jernvägarne   för  hästkralt  från 
Latorps  bruk  til  Finspång    och   från  Fi- 

\    skcby  till  Norrköping;  mellan  dessa  sist- 
'    nämnda    jcrnvägars    ändpunkter,  vid  sjö- 
'    arne    Dofvern    och    Glan,    besörjefi  gods- 
I    trafiken   af  ångfartyget  »Finspång». 

Gästgifvaregårdarnas  antal,  år  1860: 
120  (42  fler  än  år  1850),  hade  1865 
nedgått  till  68:  färjornas  antal  är  3.  vid 
Ul/vesunil  af  Asiinden,  vid  Stegeborg  samt 
vid  den  s.  k.  Färjestaden  uti  Qvarsibo 
socken. 

Postinrättningar,  lläraf  funnos 

år  1865:  22  st,  deraf  10  kontor,  näm- 
ligen, utom  i  länets  5  städer,  i  Walde- 

marsvik, Motala,  Finspång,  Odeshög  oeh 
Kisa,  6  expeditioner,  nämligen  Tjellmo, 
Boxholm,  Östra  Husby,  Mcdevi,  Mjölby 
(stor  by,  c:a  %  inil  ''ån  Skenninge,  eger 

på  1  ratl  skatte,  l'/^  krono,  %  frälse 
400  inbyggare,  har  qvarnar  med  40  par 
stenar,  gästgifvaregård ,  knipphamniare, 
ångbränneri,  ölbryggeri  ra.  m.),  oeh  vid 

Borenshult  ('nära  Hiisbyfjöl  gästgifvaregård 
och  tingsställe),  samt  6  stationer:  TTtist- 
holmen  (by,  2V2  skatte.  125  inb.).  Lilla 

Åby  (jernvägsstation),  Norsholm,  Simons- 
torp,  Sund  och  Hellestad.  Postdiligenser 
afgå  mellan  Norrköping  och  Skenninge 

samt  från  Linköping  söderut.  Af  tele- 
grafstationer finnas  7.  På  de  ställen,  der 

de  ordinarie  posterna  numera  fortskaffas 
af  skjutsentreprenörer,  liafva  åtskilliga 

posthemman  blifvit  från  postskjutsen  be- 
friade och  i  stället  fått  åtaga  sig  de 

onera,  från  hvilka  de  såsom  posthemman 
eljest  voro  befriade.  Kronobrefbärningeu, 

numera  sällan  Ix-gagnad  annat  än  lör 
kyrkoposterna,  är  på  de  flesta  ställen 
ordnad  i  enlighet  med  föreskrifterna  i 
kongl.  cirkuläret  den   30  Nov.   1849. 

Tullstateu  har  1  tullfiskal,  1  tull- 
förvaltare och  1  öfveruppsyningsman  i 

Norrköping,  3  tullkaroraart  föreståndare,  i 
Linköping,  Skenninge  och  Wadstena,  1 
tullförvaltare  och  1  reseinspektor  i  Söder- 

köping, 1  tullinspektor  i  Waldemarsvik, 

2  öfveruppsyningsman  vid  Arkö  och  Bare- 

98 
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sund.  —  Af  loisstaten  tinnes  1  för- 

delnin^sclief  i  Noiiköpin^,  af  norra  di- 
striktet. —  Jä^eristaten  står  under  1 

öfverjlisjfröästares  hefal  och  är  indelad  i 
östra  ocli  vestra  a/delningen.  För  öfrigt 

finnas  anställda  4  öfverjäo^are.  —  Af 
landtmätare  finnas  1  andra,  11  kom- 

missions-, 6   vice  kommissions-. 
M  ed  ici  na  1  väsendet.  Offentliga 

sjnkvårdsanstalter  äro:  länslasarett  i  Lin- 
köpiiiii:  med  56  sänijar,  lasarettskurhus 
och  centralliospital  i  Wadstena,  det  förra 

med  52  och  det  sednare  med  340  säng- 
platser, nytt  sjukhus  i  Söderköping  med 

31  sängar  samt  enskildt  lasarett  i  Norr- 
köping; sjukvardsanstalter  vid  Ramfall 

och  Åtvidaberg  och  en  genom  enskild 
donation  inrättad  läkareinrnttning  i  Torpa 
socken,  samt  sjukhus  i  Kisa;  apothek 
vid  Hoxholm  och  Odeshög.  I  länet  finnas 

G  provincial-läkare  (deraf  1  anställd  år 
1867  i  Finspångalän  med  station  vid 

Grandal  i  Tjellmo  socken),  6  distrikts-, 
2  lasaretts-,  2  hospitals-  och  kurhus- 

läkare, 6  stadsläkare,  4  fältskärer,  9  djur- 
läkare,  86  barnmorskor,  11  apothek. 
Helsobrunnar  i  Söderköping  och  Medevi 
samt  badinrättning  i  lörstnämnda  stad. 

För  öfrigt  finnas  helsokällor  vid  Kisa, 
Flistad,  Kärna  och   Qvarsebo  m.  fl. 

Indelningsverket.  Af  militär  un- 

derhåller länet  hela  Första  Lifgrenadier- 
regimentet,  8  kompanier,  1,244  rotar, 
och  största  delen  af  det  Andra,  7  kom- 

panier med  större  delen  af  det  8:de, 

tillsammans  917  rotar  (egentligen  rust- 
håll,  såsom  f.  d.  kavalleri),  båda  tillhö- 

rande 2:dra  militärdistriktet;  samt  Öster- 

götlands båtsmans-kompani,  194  rotar, 
hörande  till  Carlskrona  station;  allt  utom 

befäl  och  spel,  men  med  vacanta  n:r,  och 
ntom  extra  eller  ny  rotering  samt  beväring. 

På  Linköpings  malm  i  Kärna  s:n  hafva  de 

bägije  Lifiirenadier-regiraentena  sin  mö- 
tesplats. För  öfrigt  är  vid  Borghamn 

inom  Dals  härad  stationeradt  första  eller 

det  s.  k.  disciplinkompanii;t  af  krono- 

arbetskorpsen.  Frivilliga  skarpskytteför- 
eningar finnas  bildade  icke  allenast  i 

länets  alla  städer,  utan  äfven  i  de  flesta 

härader  på  landet.  Ltskrifningsraanskapet 

uppgick   1865  till  9,630  man. 
Undervisningen.  Ännu  år  1839 

funnos  blott  38  sockenskolor  på  landet, 
4    dylika    i    städerna,   utom     några   s.  k. 

friskolor,  och  4  bruks-  eller  gårdsskolor; 
men  redan  år  1849  voro  blott  2  socknar 

utan  skola,  och  numera  finnes  ingen  soc- 
ken, der  sådan  saknas.  Ar  1865  funnos  i 

länet  158  fasta  skolor,  69  flyttande  ocli 

103  småskolor;  skolbarnens  antal  upp- 

gafs  till  c:a  30,300.  Vid  Ulfåsa  är  en- 
skild skola,  som  föreslås  af  en  diakonissa. 

Ett  skollärare-seminarium  finnes  i  Lin- 

köping sedan  1843  års  början.  Städerna 
Norrköping  och  Linköping  hafva  friskolor 
för  fatliga  barn,  flickskolor,  söndagsskolor 

för  gesäller  och  lärlingar  m.  fl.  I  Norr- 
köping dessutom  barnhusskola,  slöjdskola 

samt  Ebersteinska  institutet.  Läijre  lär- 
domsskolor finnas  i  Skenninge,  Watlstena 

och  Söderköping,  elementar-läroverk  i 

Norrköping,  högre  lärdoms-  och  apolo- 
gistskolor  samt  gymnasium  i  Linköping, 

med  ett  af  rikets  betydligaste  bibliotheker. 
I  sistnämnda  stad  har  ock  stiftets  Bibel- 

sällskap sin  styrelse.  Vid  1866  års  lands- 
ting antogs  med  3,000  rdrs  arvode  en 

folkskoleinstruktör,  som  förordnades  på 
ett  års  tid  att  dels  biträda  skolråden  vid 

folkundervisningens  allmänna  ordnande 

inom  kommunerna,  dels  praktiskt  inöfva 

lärarne  i  lämpligt  undervisningssätt  för 

hvarje  läroämne  och  i  öfrigt  lem  na  all 

den  vägledning,  som  för  undervisningens 
fullkomnande  beliöfves.  Genom  frivilliga 

bidrag  har  från  länets  städer  och  sock- 
nar, för  inrättande  af  ett  räddningshem 

för  vanartiga  gossar  inom  länet,  sam- 
manskjutits  12,500  rdr  och  har  länets 

sparbank  för  samma  ändamål  anvisat  ett 
anslag  af  10.000  rdr,  samt  landstinget 
till  hemmets  underhåll  lemnat  ett  årligt 

bidrag  af  3,500  rdr,  hvarpå  en  mindre 

egendom,  Fohlåsa,  i  grannskapet  af  Lin- 
köping, blifvit  inköpt  och  Räddnings- 
hemmet der  börjat  sin  verksamhet  den 

24  Okt.  1865,  medelst  antagande  af  10 

gossar.  Lirättniiigen  står  under  styrel- 
sen af  en  direktion,  bestående  af  lands- 

höfding  och  biskop  samt  3  af  landstin- 
get valda  ledamöter.  Arsafgiften  är  för 

närvarande  bestämd  till  75  rdr  rmt  för 

hvarje  gosse. 
Af  allmänna  och  kommunala 

inrättningar  äro  följande  att  märka: 

Ett  arbets-  och  förbättringshus  i  Norr- 
köping, gemensamt  äfven  för  andra  or 

ters  brottslingar,  dock  blott  af  qvinno-, 
könet;  —  äfvenledes   i    Norrköping    ett 
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nytt  cellfängelse;  —  Östgöta  hypotheks- 
förening,  fi;iunflad  1845;  —  Ostgöta  En- 

skilda bank,  oktroyerad  1837  ocli  ånyo 
1847;  —  Industribank  i  Norrköping, 
friin  perioden  1860 — 65;  —  lifränte-  och 
kapitalförsäkringsanstaltx  Linköping,  räk- 

nade l865:  645  delegare;  anstaltens  ka- 

pital saniina  år  var  69,155  rdr  rmt;  — 
brandstodsbolag  från  1841,  med  en  an- 
svariglielssunima  år  1865  af  54,268,565 
rdr  för  lius  och  34,402,520  rdr  för  egen- 

dom. En  särskild  brandstodsförening  fin- 
nes inom  Yilre  härad;  — bolag  till  för- 

säkring af  hornboskap  från  1839,  och 
en  förening  till  hästafvelns  förbättrande 
från  1850.  —  Jagtkassa.  —  Landthus- 
hållnings-sällskap  med  13  hushällsgillen 
i  orterna;  under  sällskapets  inseende  står 
en  är  1842  grundad  landtbriiksskola  vid 
Sjögestad,  sedermera  flyttad  till  Haddorp. 
—  Ullkontoret    från    1831    i  Norrköping. 
—  Sparbanker  i  städerna  samt  Motala 
köping,  och  å  landet  i  följande  24  socknar: 
Borg  och  l.öth,  Kimstad,  Qvillinge,  O. 
Eneby,  Ekebyborna,  Ask,  (j  odegård, 
Klockrike  och  Brunneby,  Östra  Husby, 
Ny,  Normlösa,  Herrberga,  Östra  Harg, 

Tjellmo,  Mjölby,  Ödeshög,  Fornåsa,  Löns- 
ås, Skärkind,  Risingc,  Vestra  Ny  och 

Walkebo  samt  AVikbolands  och  Åtvida- 
bergs, med  17,530  delegare,  som  hafva 

ett  innestående  kapital  af  1,921,900 
rdr  rmt. 

Östergötland  förekommer  sednare  i 
historien  än  Westergötland  såsom  delta- 

gande i  striderna  om  styrelsen  öfver  hela 
Sverige,  och  i  kristendomens  strid  mot 
hedendoraen;  men  lika  visst  är  ock,  att 
det  har  haft  sin  egen  politiska  betydelse 
före  den  säkra  historiens  och  före  be- 

fintliga skriftliga  handlingars  tid,  samt 
att  redan  de  äldsta  af  dessa  sednare 

röra  kyrkliga  förhållanden  inom  detta 

landskap.  Med  anledning  af  Uppsala- 
väldets utsträckning  öfver  flera  delar  af 

riket  under  hedniska  tiden,  omtala  de 
gamla  sagorna  flera  särskilda  konungar 
i  Östergötland.  Ynglingasagan  berättar, 
att  under  Ingiald  lUrådas  tid  regerade 

der  konung  Högne,  den  första  fylkes- 
konungen  i  detta  landskap  häfderna  för- 

varat. Han  skall  undgått  Ingialds  svek- 
fulla stämplingar  och  sedermera  med 

framgång  försvarat  sig  emot  dennes  hela 
härsmakt.    Han   var  fader  till   Hildigurd, 

Södermanlands-konungen  Granmars  ge- 
mål. Sonen  Hilder  är  föga  känd.  Ej 

utan  goda  skäl  har  man  ock  vid  Bråvi- 
kens  strand  sökt  Bråvalla  hed,  der  Öst- 

götarne kämpade  under  Harald  Hilde- 
tand  mot  Sigurd  Hing,  som  segrade; 
men  konung  Ring,  Herauds  (Herröds) 
fader,  fick  behålla  Östergötland.  Om 
honom  förmäler  sägnen,  att  då  han  blif- 
vit  förtörnad  på  sonens  vapenbroder  Bose, 
en  bondson,  blidkades  han  genom  sin 
sons  vänskapliga  erbjudande  att  vilja 

deltaga  i  Boses  strafl^.  Sedan  konung 
Ring,  som  var  broder  till  Götrik  i  We- 

stergötland, blifvit  inneljränd  af  Bjarni- 
ländska  prinsarne,  blef  sonen  Herröd 
konung  i  Östergötland  och  Bose  intog 
thronen  i  Bjarmaland.  Herröd  egde  ock 
dottern  Thora  Borgarhjort,  som  Ragnar 
Lodbrok  vann  genom  att  döda  lindormen, 
hvilken  slagit  sig  kring  hennes  borg.  I 
8:de  seklet  skall  en  konung,  vid  ett 
ställe  kalladt  Thorsborg,  hafva  besegrat  en 
annan,  som  för  honom  stängde  passagen 

genom  Motala  ström.  Den  gamla  svea- 
ätten slutade  här  sin  regering,  då  Erik 

Emundsson  och  Erik  Anund  Jacol)SSon 

stupade  vid  Kimsta  i  striden  om  thro- 
nen, derefter  upp«lå  Östgötska  herrar, 

näst  efter  de  ̂   estL'ötska,  med  anspråk 
på  konungaväldet  i  riket,  och  med  dessa 
herrar,  af  den  s.  k.  Sverkerska  ätten, 
härstammande  från  den  hedniska  land- 
drotten  Thoril  i  Östergötland,  och  hvars 
stamfader,  Sverker,  var  son  till  Blot- 
Svens  son,  Kol  eller  Erik  Arsäll,  som 
regerade  här  sjelfständigt,  liegynner  den 

kristna  trons  ö'verhandtagande  i  orten. 
Af  andra  antages  Herröds  son,  Högne, 

varit  sista  Östgöta-konuiigen  och  att 
Östergötland  efter  Bråvallaslaget  blifvit 
införlifvadt  med  Sveaväldet,  hvarefter  man 
här  möter  blott  lagmän,  som  fordra  ed 

pä  Östgöta  lag  af  svea-konungen  och  så 
svärja  honom  trohet,  samt  jarlar,  som 

äro  upp-svea-konungarnes  embetsmän.  En 
af  dessa,  Kettil  Okristen,  var  det  som 
af  motvilja  för  den  kristna  tron  tre  år 

före  sin  död  ingick  i  sin  graf.  En  an- 
nan dess  javi,  Folke  Filbyter,  blef  stam- 

fader för  Folkungaätten,  som  ock  inom 
provinsen  hade  sina  tummelplatser  för 
inbördes  krig.  Holaveden  och  slätterna 

på  dess  norra  sida  hafva  ej  sällan  hem- 
sökts af  danska  härar.  Under  Engelbrechts 
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befrielsekrig  utkämpades  här  de  betydli- 
gaste striderna  vid  landskapets  slott  och 

i  Tiinköping  samt  Wadstena.  Vid  refor- 
niitionen  var  biskop  Brask  här  Gustafs 

farligaste  motståndare;  Wadstena,  Stege- 
borg  och  Linköping  ra.  fl.  återkalla  min- 

nen af  Wasahusets  olyckor.  Under  Dacke- 
fejden  sträckte  sig  oroligheterna  äfven  hit, 
och  i  danska  kriget  1567  sköflades  och 
brändes  landet  af  den  tappre  Rantzau,  som 
dock  omsider  blef  fördrifven  af  bönderna, 
hvilka,  enligt  flera  berättelser,  synas  varit 
konung  Erik  särdeles  tillgifna  och  hellre 
velat  gå  mau  ur  huse  än  att  konungen 

skulle  sjelf  draga  mot  fienden.  Så  be- 
rättas, att  en  Albrecht  Michaelssou  kora 

till  en  bondgård  i  en  socken,  vester  ora 
Skepzås,  då  bonden  var  borta  på  ting, 
och  sora  denne  kora  sent  hem,  lade  Al- 

brecht sig  på  stugubänken,  då  han  hörde 
bonden  berätta  för  sin  hustru,  huruledes 

tre  tyska  ryttare  hade  fått  herberge  hos 
en  bonde,  och  då  de  sutto  och  drucko, 
drack  först  den  ene  kung  Fredriks  i 
Danmark  skål,  dernist  den  andre,  sedan 

den  tredje;  hvarpå  bonden  sprang  upp 
från  bordet  och  sade:  »I  dricken  skålar 

som  tjufvar  och  förrädare;  velen  I  dricka 
skålar,  så  l)orden  I  dricka  kung  Eriks 
.skal,  hvilken  I  hafven  svurit  och  lofvat 
att  tjena»;  och  grep  bonden  till  en  yxa 
samt  slog  den  ene  derraed  öfver  halsen; 
kom  så  den  andre  tysken,  han  fick  ock 

hugg  af  bonden,  som  med  hjelp  af  an- 
dra bönder  tog  de  tre  tyskarne  och  förde 

dem  till  fogden.  —  Stångebro  slag,  den 
sista  stora  inhemska  striden,  utkämpades 
inom  provinsens  gränsor,  och  hade  till 
följd,  att  Sigismund  måste  underkasta 

sig  allt  hvad  hertig  Carl  föreskref.  Norr- 
köping med  kringliggande  nejd  bär  min- 

nen af  de  hjrda  pröfningar,  som  vid 
Carl  XII:s  död  inbröto  öfver  riket.  1 
sednaste  tiden  ha  endast  kusterna  varit 

ut.satta  för  härjningar  af  ryssar;  dereraot 

ha  Sveriges  krigare  har  utfört  en  var- 
aktig, men  fredlig  bedrift:  Göta  kanal. 

Ö^Jtergötland.  den  förnämsta  och  äld- 
sta delen  af  den  vidsträckta  Ostgöta 

lagsaga,  var  till  onafåtiifet  icke  betydande; 
ty  det  bestod  egentligen  blott  af  det, 
särdeles  vesterut,  frukil)ara,  vågiga,  slätt- 

landet närmast  söder  om  Motala  ström, 
med  en  brf;dd  af  omkring  3  sv.  mil.  I 

norr  deroin  var  en  glest  bebyggd  skogs- 

trakt, hvars  östra  del  utmed  Bråviken 
kallades  Kolmardh.  Endast  småningom 

kunde  bergsbruket  framkalla  en  sjelf- 
ständig  menighet  i  det  inre  af  denna 
vidsträckta  skogsbygd.  Di;n  sydvestra 
delen  mellan  sjön  Somen  och  Wettern 
var  en  dylik  skogstrakt,  kallad  Holavidh. 
hvilken  äfven  sträckte  sig  in  i  Småland 
I  det  inre  landet  var  en  stor  skog,  som 
hade  namuet  Aspvid  och  synes  hafva 
sträckt  sig  från  sjön  Yxningen,  på  grän- 

sen mot  Tjust,  öfver  Asplången  uppemot 
Glan.  De  sex  häraderna  närmast  Öster- 

sjön utmärktes  deraf  i  äldre  tider  med 
benämningen  »östan  Aspvid»,  och  en  här 

belägen  kyrka  kallades  länge  Husaby- 

Aspvidh. 
Landskapet  utgjordes  till  stor  del  af 

allmänningar.  Till  alla  härader,  som 
lågo  utmed  Motala  ström  och  Bråviken 

hörde  sådana  på  veustra  sidan  af  vat- 
tendraget, och  de  många  nybyggen,  sora 

voro  dera  anlagda,  innehades  blott  un- 
der besittningsrätt,  mot  skyldighet  atl 

erlägga  afrad,  hvaraf  konungen  tog  en 

treding,  likasom  af  sakörena,  och  hära- 
det de  två  tredjedelarne.  Men  före 

L'nionstidpn  hade  dels  konungarne  ta- 
git sig  iiire  att  dela  de  s.  k.  härads- 

torpen  med  häradet,  dels  hade  fogdar 
och  förlä II ingsinnehafvare  tillegnat  sig 

afraden,  hvilket  åtminstone  för  fram- 
tiden genom  flera  i  sammanhang  med 

drottning  Margaretas  reduktion  utfärdade 
domar  blrjf  förklaradt  ogiltigt,  så  att 
häraderna  sjelfva  skulle  ega  disponera 
afrad   och   dagsverken   af  sådan  jord. 

De  fordna  tingen  höllos  pä  Koxens 

södra  strand  vid  Lwng,(\pr  snart  Liongakö- 
punger  (Linköpings  stad)  uppstod,  och 

äfven  blef  provinsens  kyrkliga  medel- 
punkt, sedan  vid  medlet  af  1100-talet 

den  första  biskop  i  Linköpings  stift  nam- 
nes. Redan  från  samma  sekel  synas  de 

närbelägna  klostren  i  Wreta  och  Aska- 
by  hafva  uppstått,  och  ännu  tidigare 
Alvastra  nära  Tåkern,  allt  bland  de  äld- 

sta namn  häfderna  här  bevarat,  kanske 

lika  gamla  som  Skenninge  och  Söderkö- 
ping. Småningom  under  seklernas  lopp, 

från  det  I2:te  allt  framåt,  finner  man  i 

kyrkors,  klosters  och  enskilda  personer» 

ego-  och  köpebref  samt  andra  handlin- 
gar, allt  flera  och  flera  namn  på  sock- 

nar, gårdar,  qvarnverk  samt  på  alla  Oster^ 
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pötlajids  härader,  utom  FinspAna:»  liärad, 
sora  innefattades  under  Br;il)0.  Afven 
förekomma  under  katliolska  liden  ooli 

ännu  sednare,  jemte  konunijens  ståthål- 
lare i  Linköpinjj,  andra  pii  VVadstcna 

slott  i  Wadstena  Inn,  oraliittaude  Aska, 

Dals,  Göstrin!?s  ocrli  Lysings  härader,  pi» 

Stegeborgs  slott  i  Ste}j^el)or<7s  län,  hvarun- 
der  fördes  Könö  »Ard,  Söderköpinp:s  stad, 
Hammarkinds,  Björkekinds,  Ostkinds  och 

Lösinsrs  härader,  Nnrrköpinirs  stad,  Briibo 
och  Memminsrs  härader,  jVorshohns  gärd, 

Skärkinds  och  Akerho  härader,  samt  syd- 
östra hälften  af  Bankekind  med  Åtvids- 

berir  och  Slefriniie  hidufifard,  pa  Ringsta- 
holm  i  Ringsfaliohns  läu  ;  sedermera  jifven 

hefalluin<^smän  pa  Brdbnrg,  Johannisborg, 

Ramsborg,  Mnnkeboda,  Knngsbro,  Kungs- 

Norrby,  Knäppingsborg,  Klackeborg,  Etta- 
borg, Skenas;  Svanhoim,  Siisenborg  och 

Wårdsberg voro  fordom  htfästa;  Askelund 
och  Ettarsund  voro  skansar,  Löna,  en  år 

1719  hefästad  holme  i  Bråviken.  I  följd 
af  konung  (Tustnfs  testamente  utgjorde 
en  stor  del  af  Östergötland  frän  1560 
till  1618  ett  särskildt  hertigdönie,  som 

innehades  efter  hvarandra  af  hertigarne 

Magnus  (t  1595)  och  Johan  (t  1618), 
och  den  sednare  fick  dertill  år  1608 

Stegehorgs  län.  Från  1622  till  1689 
var  detta  sednare  i  Pfalziska  husets  hän- 

der, såsom  underpant  och  sedan  ersättning 
för  prinsessan  Catharinas  brudskatt;  dit 
hörde  då  Hammarkinds  och  Björkekiuds 

härader,  med  delar  af  Östkind.  På  1600- 

talet  uppstod  af  ekonomiska  skäl  Fin- 
spångs län,  och  småningom  flera  stora 

adliga  län,  dock  under  landskapets  kgl. 
befallningshafvande.  Blott  ett  grefskap, 

Wisingsborgs,  sträckte  sig  hit  in,  men 
intet  friherreskap:  utom  Stegeborg  med 
tillhörande,  utgjorde  dock  Norrby,  Tnna, 

Norsholm  och  Kungsbro  betydliga  förlå- 
ningar.  I  samma  sekels  sednare  hälft 

var  Wadstena  län,  jemte  orter  i  andra 
län,  ett  enkedrottningslifgeding  till  år 

1718,  och  minnet  häraf  fortlefver  i  jor- 
deböckerna uti  namnet  »Östergötlands 

med  Wadstena  län«.  Det  hade  ock  en 

tid  på  1700-talet  egna  lagmän.  Biskops- 
döraet  träffades  endast  under  konung 

Gustaf  I:s  tid  af  styckningsförsök,  dock 

ej  inom  landskapets  gränser.  Prosteri- 
ernas  så  väl  som  domsagornas  fördelning 

har    undergått    många    förändringar.      I 

den  inre  förvaltningen  märkes  dock  min- 
dre inflytande  af  de  särskilda  furstars 

verksamhet,  hvilka  här  haft  besittningar, 

än  af  T,()wis  de  Geers  i  norra  bergslagen. 
Ar  1772  gaf  kon.  ffiistaf  III  sin  broder, 

Fredrik  Adolf,  titel  utaf  hertig  af  Öster- 
götland, och  i  nuvarande  tid  bär  kon. 

Oscars  tredje  son,  arffursten,  prins  Oscar 
Fredrik  denna  titel.  Vapnet  är  en  grip 
mellan  4  rosor  i  rödt  fält,  skölden  är 

betäckt  med  en  hertiglig  krona  Vapnet 

hänlyder  troligen  på  sjöröfvarne.  som  i 

fordna  tider  kallades  gripar  och  här,  så- 
som förut  är  nämnt,  haft  sina  vikingabol 

och  nästen,  livaraf  ännu  flerstädes  lem- 

ningar  syna.s. 

Provinsen  är  rik  på  märkvärdiga  or- 
ter, gods,  m.  m.,  såsom  Bråvallahed  vid 

Bråviken,  Baresund  eller  Bardsxind  i 

Gryts  socken,  Kimstads  och  Kettilstads 

kyrkor,  Alvastra  kloster,  Askeby  kloster, 

Alebeck,  en  liten  gård  på  vägen  till 

Tollstads  kyrka,  Wreta  klosterkyrka,  Bjäl- 
bo,  Folkungarnes  stamgods,  Ulfåsa,  for- 

dom tillhörigt  Ulf  Gudmarson  och  hans 

hustru,  den  heliga  Birgitta,  Stegeborgs 

ruiner,  Bråborg,  Johannisborg,  Ringsta- 

hoba,  Rönö,  Ramsberg,  Klackeborg,  Knäp- 
pingsborg, Finspångs  slott,  kanongjuteri 

m.  ra.,  Gottarps  slott,  Narbäck,  ett  hem- 
man vid  länsgränsen  mot  Småland,  der 

år  1452  biskopen  i  Linköping  och  Öst- 
götalagmannen Erik  Niepers  besegrade 

danska  konungen  Kristian  I,  Svikingslid 

eller  Sisselid,  Killinge,  Stångebro,  Adels- 
näs gods,  Ronö  slott,  Ljung,  Lö/sta, 

Mem,  Norsholm,   m.   fl. 

Linköpings  län  indelas  i  judirielt 

hänseende  för  lagskipningen  i  8  dom- 
sagor, fördelade  i  23  tingslag,  under 

Göta  Hofrätt.  För  den  civila  eller  ad- 

ministrativa förvaltningen  och  uppbörden, 

under  landshöfdinge-embetet  i  Linköping, 
uti  8  fögderier,  med  tillsammans  29 

länsmansdistrikter.  1  ecklesiastikt  hän- 

seende hör  länet,  med  undantag  af  Qvar- 
sebo  socken,  till  Linköpings  stift,  och  är 

indeladt  i  15  prosterier  eller  kontrakt. 
108  pastorater  och  155  kyrkosocknar. 
Härtill  komma  5  städer:  Norrköping. 

Linköping.  Söderköping,  Wadstena  och 

Skenninge,  2  köpingar:  Motala  och  Wal- 
deraarsvik.  Med  afseende  på  bergverks- 
driften  bildar  länet,  jemte  Södermanlands. 

Kalmar  och  Gotlands  län,   det  8:de  berg- 
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mästaredistiiktet,  men  på  enskild  be- 
kostnad har  Åtvidabergs  kopparverk  egen 

gescliworner  och  bergsfojjde  —  Den  i 
Sveriges  laiidskaper  vaiititra  förbistringni 

mellan  alla  särskilda  >lags  iiuielningai' 
förekommer  ock  har,  i  det  att  t.  ex.  en 

socken  af  Strengnäs  stift  pä  norra  grän- 
sen hörer  hit,  och  pa  den  södra  flera 

delvis  höra  till  Kalmar  och  Jönköpings 

läu ;  att  domsagor-,  löiidericrs  och  pro- 
steriers  pränser  ej  på  liingt  när  äro  lika 
med  hvarandra,  att  olika  delar  af  samma 

socken  höra  till  olika  härader,  någon 

gång  äfven  till   skilda  fögderier,  att  byar 

ej  sällan  äro  delade  mellan  olika  sock- 
nar o.  s.  v.  Under  perioden  1860 — 65 

hafva  följande  ändringar  af  dessa  oregel- 
bundenheter skett:  Ydre-delen  eller  den 

s.  k.  nLägerbobygden»  af  den  för  öfrigt 
inom  Norra  Wedbo  härad  af  Jönköpings 

län  belägna  Askeryrls  socken,  innefat- 

tande 23^'^  mantal,  har  blifvit  före- 
nad med  Yestra  Ryds  socken  i  detta 

län;  till  Krokek  ha  blifvit  förlagda  de 

norr  om  Bråviken  liggande  mindre  de- 
lar af  de  annars  söder  om  densamma 

belägna  Kouungssunds  och  Östra  Stenby 
socknar. 

Indelningania  åskådliggöras  vidare  al'  följande  tabell: 

Kyrkosocknar. 
Härader  och 
Tingslag. 

Tingsstiillenas naniu. Domsagor. 

Wårdnäs,  omkr.  2  g^  af  Alvid,  Ket- 
tilstad,  Tjärstad,  omkr.  ̂ ji  af  Ulri- 
kn,  Ve$trn  Eneby,  Kisa,  Hägerstad, 
Oppeby,  Tirseruni  (Tidersriim),  Horn. 

Hyckliiige,  omkr.    '/i2   ̂ ^  Dalhem. 
Omkring  ̂ l^a  af  Ulrika,  omkr.  ̂ /,{j 

af  Malexander,  Torpa,  Asby,  AorrHj 
\Vi,  Sund,  omkring  '  4  af  Askeryd, 

l'estra  Ryd,  Svinhult,  omkr.  Jf2  afj Rumskulla. 

Omkring  -j*  af  Konungsund,  Kuddby,' 
Tåby,  Östra  Xy,  Ronö  kapell,  omkr.i 

'  g-  af  Tingstad,  A,  omkring  '/24 
af  Drothem. 

Östra  Stenby,  Qvarsebo  [i  Strengiiäsi 
stift),  Östra  Husby,  Häradshammar,] 
Jonsberg.  | 

Dagsberg,  Krokek,  omkring  '  ,5  af' 
Konungsund,  S:t  Johannis  eller  Norr- 

köpings landsförsamling,  Slyrestad,\ 

Furingstad,  omkr.   %~   af  Tingsiad.     ' 

QviUinge,  Simon storp,  Östra  Eneby. 

Borg  och  Löth,  omkr.  V?  af  KullerA 
stad,  omkr.   V5   "f  Kim^tad.  1 

Svanshals,  Kumla,  Vestra  Tollstad,  om-' 

kring  ;*  7  af  Harstad,  Rök,  Heda,i 
Aby,  Odeshög,  omkring  3/^  af  Tre- 
hörna. 

Järsiad,  omkr.  '/^  af  Allhelgona,  om- 
kr'"? '10  äf  Bjälbo,  omkr.  j,',  af 

Ho/,  Appuna,  Högby,  Vestra  Skru- 
kcby,  Hogstad,  omkr  '  '27  af  Mjölby 
med  Sörby,  M'äderstad,  omkr.  ̂ /f 
af  Harstad,  Ekeby,  Rinna,  Åsbo,  om- 

kring ^'15  n(  Malexander. 
Östra  Harg,  omkr.  '  gs  af  Stjernorp, 

Östra  Skrukeby,  Lillkyrka,  omkring 

\\  af  Törnevalla,  omkr.  |i  af  Ry 

stad  med  Näsby,  omkr.  ̂ 'm  af  Gi- 
stad,  omkr.  \l  af  S:t  Lar»,  omkr.j 
'    ,0   af    Whrdsberg. 

Kinda  härad  och 
tingslag. 

Ydre  härad  och 
tingslag. 

Björkekinds  härad och   tingslag. 

Östkinds  härad  och 
tingslag. 

Lösings  härad  och 
tingslag. 

Bråbo  härad  och 
tingslag. 

Memmings  härad 
och   tingslag. 

Lysings  härad  och tingslag. 

Göstrings  härad  och 
lingslag. 

I  Kisa  s:n   vid 
Kisa  gästg.gärd. 

I  Sunds  8:n  vid 

jSunds  gästg.gård.! 

^^Kinda   och   Ydre  hä- raders domsaga. 

I  Ö.  Ny  8:D, 

Höckerstad. 

!l  Styreslads   8:n, 

STyreslad. 

jl  Qvillinge  8:n  vid 

j  L:a   Åby  g.gård. J  Kimsta  8:n  å 
Brinks  g.gård. 

I  Odeshöga  8:d, Ödeshög. 

T   Hogstads  s:d, 

Hogstad. 

Björkekinds,  Ösl- \kinds,  Lösings,   BrS-| 
(   bo  och  Memmings   ! 

häraders  domsaga.   | 

,  Lysings  o.  Göstrings 
/  häraders  domsaga. 

I  Linköpings 

Åkerbo  härad  och      stad,  gemensamt  1 

tingclag.  '  med   Hanekinds  j 
härad. 
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Kyrkosocknar. 

Omkr.  Ve4  «f  Gislad,  Örtomta.  A$ke- 
by,  omkr.  V  28  af  liystad,  omkring 

*/j8  af  Tuvnevallii,  omkr.  ̂   ,q  af 
WAvdsberg,  omkr.  '/40  af  5.7  Lnrs, 
Svinstad,  omkr.  ̂ J,;  af  Lnnderyd,  om-i 

kring  \\  af  Björsäter,  omkr.  2/4^' 
af  Ifxnerum,  omkring  **  9  af  GreboA 
Wärna,  omkr.  f;^  af  Atvid. 

Kagn,  omkr.  |^,  af  S:t  Lar»,  Kärna) 

omkr.  %  af  S/ni-n,  omkr.  ̂ 25  '»'"1 
Landeryd,  Skeda,  Uisl,  omkr.  '/9I 
nf  Creio.  I 

Nonnlosa,  Herrberga,  omkring  ' /j  af 
Weslerlösa,  omkr.  2/,  3  af  Jiappe- 
siad,  Wetii,  Wiby,  omkr!  :^S  nf  Mjölby', 
med  Sörby  f.  d.  socken,  Ösrrn  7o//-l 
s<a(/,  Sva,  Vestrn  Ihirg,  omkr.  j!jj 

af  Ulrika,  omkring  '  jb  "f^  ̂ '"-1 lexander.  ! 

Ledberg,  omkr.   j^  af  Rappestad,    .Sjö-j 
gestad,    Wikingstad  med  f.  d.  annexeti 

Rakered,  omkr.   2^  gf  ̂ /oi-n^  (;<,„.! 
malk-il,  Nykil,  omkr.  ,?;(  af  Ulrika.     I 

Omkring  ̂ J  af  Ljung,    omkr.  «/,,   af' 
Fiistad,    Wreta  kloster,    omkr.   IJJ  af, 
Stjernorp,   omkr.    ̂   j.,  ̂ f  KrigsbergÅ 
omkr.  '/gö  »f  Brunneby,  if/örieier^, 
omkr.    '72   af    KW^eWjÄa. 

Skedevi,  omkr.   !;J  af  Regna,  omkr.  1;^; 
af  Risinge,    Wånga,    omkring  3/.    ̂ f 

Kullerstad,  omkr.  '5   af  Kimstad. 

Omkr.    '  84   af  Regna,    omkr.    '/j,   af 
Boo  (Ofia  Svenncvadj,  JJellestad,  Go- 

degård,    Tjellmo,    omkring    2^.^   ̂ f 
Krigsberg,    omkr.    '  „q    af    Risinge, 
omkr.  ̂ g  af  Stjernorp. 

Nykyrka    (Vestra    Ny),    omkring  jij  af 
Krigsberg,    Winnerstad,    Motala  med 
Motala  köping  och  verkstad,    omkr.' 
■}{}  af  Ekebyborna,  Ask,  Vestra  Sten- 

by,   HagebyhOga,    Fifvelstad,   Hvarf, 
Styra,  omkr.  ■'7  af  S:t  Pehr,  omkr.i 
^'^  af  Strå,  Orlunda,   omkr.    '2   af; 
Alliielgoiia,    omkr.    '  ,„    af    BjälboJ 
omkr.  3', g  af  .ffo/. 

Örberga,  Nässja,  omkr.  3/,  af  S:t  Pehr,' 
omkr.   2  3  åf  Strå.  Roxlösa,  Wäfver-j 
suuda.  Herrestad,  Källstad,  omkring' 
2/,fi   af  ffof. 

Omkring  ̂ -  äf    Krigsberg,    Khckrike, 
omkr.  f;^  af  Brunneby,    omkr.   3'qj, 
af  Ljung,    omkring  ̂ \  ̂   af  Fiistad, 
omkr.  ̂ '19  af  Ekebyborna,  Fornåsa, 
Löns&9    Skeppsus,  Elfvestad,  Waller- stad. 

Skärkind,  omkr.  ̂ |  af  Gistad,  Gårdeby, 

Östra  Ryd,  omkr.    ''22  ̂^  Björsäter, 
omkr.  ||i  af  Yxnerum. 

Vestra    Husby,    omkr.    ̂ J  af  Drothem, 
Skönberga  (Skinuberga),  Afogata  raed| 
Börrums  kapell,  Skällvik,  Ringarum.l 

omkr.    '40  af  Yinerum,    omkr.  §? af  Gryth. 

S:t  Annae  kapell,  omkr.  ̂ f  af  Gry<A. 

II  it  rader  och 
Tingslag. 

Tingsstiillenas tiamn. Domsagor. 

Bankekinds  hiirad 
och   tingslag. 

Hanekinds  härad 
och  tingslag. 

Wifolka   härad   och 
tingslag. 

AValkebo  härad   och 
tingslag. 

Gullbergs  härad  och 
tingslag. 

Finspoiigaläns  h:d; 
Risingc  tingslag, 

samt 

Hellestads  och 

Tjellmo  tingslag. 

Aska  härad  och 
tingslag. 

Dahls  härad  och 
tingslag. 

Bobergs   härad   och tingslag. 

Vid  Fiilingegast-  V'^^"'';"'  »«"'
^f ̂ inds 

gifvaregSrd.  ("  "<^h  Il
anek.nds  ha- 

^  °  '      raders  domsaga. 

1   Linköping,    ge- 
mensamt med 

Åkerbo  härad. 

I   Mjölby   socken,' I 
I  Mjölby. 

Wifolka,  Walkebooch 

1  Wikingstads  9:11,7  ̂'""^^''■^"'   '""■»'^ers 
Bankeberg. 

I   Wreta    klosters 

s:n,  .Sjögeslad.    I 

I   Risiiige  socken, Finspong. 

I  Tjellmo  socken, 

Tjellmo. 

I   Motala  köping. 

domsaiin. 

Riiinge    samt    Helle- 
stads  och  Tjellmo 

tingslags  domsaga. 

I  Ro.Tlösa  s:n  vid 

Nyby   gästg.gård. 

I  Krigsbergs  s:u 
vid  Husbyfjöhis 

gästgifvaregärd. 

Aska,   Dahls  och  Bo> 

V     bergs   häraders 

I  domsaga. 

Skärkinds  härad  och 
ting.slag.  ] 

Hammarkinds  härad 
och  tingslag, 
samt  I 

Stegeborgs  skär-      I 

gårds  tingslag.        ' 

jVid   Kumla  gäst- 

I      gifvaregård. 

I   Mogata  socken, 

Mogata. 

I  S:t  Änone     { 
kapell.  I 

Skärkinds  och   Ham- 
markinds häraders 

samt  Stegeborgs  skär- 
gårds domsaea. 
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Österhammar,  landtegeiidom  uti  Fel- 
liugsbro  liärail  och  socken  af  Örebro  län, 

3^4  mil  från  Örebro  och  2'  ̂   rail  från 
Arboga,  består  af  "2  mtl  berustadt  säteri 
och  1  mtl  skatte  Osterhammar,  med  i 

sumbruk  hörande  Norra  Eke,  2  mtl  sk.- 
rusthiill,  samt  underlydande  2  hemman 
af  '  .>  ratl  hvartdera  inom  Vestra  Skedvi 
socken;  arealen  är  1.267  tid,  deraf  495 
åker,  123  äng  och  649  skog;  utsädet 

(Ar  1818:  35  t-.r  vid  Osterhammar)  upp- 
gafs  1867  till  58  t:r  höst-  och  100  t:r 
vårsäd,  skörden  var  1,300  t:r  säd  och 
8,400  ctr  vallhö.  Mangårdshuset,  af  trä. 
har  naturskönt  läge,  mellan  2:ne  sjöar, 

invid  allmänna  landsvägen,  '/a  "^''  ̂ ''^" 
sockenkyrkan,  omslutes  af  en  större  och 
vacker  trädgård.  Egare  år  1867  var 
brukspatron  .1.  Diedrichs  på  Abyhammar 
(se  den  ;irt.)  Jordmånen  består  af  van- 

lig grå  åkerlera  pä  tegellera.  sandl)laMdad 
lera  och  blålera:  är,  i  likhet  med  hela 

Fellingsbro  sockens,  mycket  kalkfattig. 
lider  brist  på  humus,  och  var  ännu  för 
några  få  år  tillbaka  illa  afdikad,  med 

öppna  diken,  utan  något  enda  täckt  af- 
lopp,  följaktligen  kall  och  rå,  samt  egde 
ringa  produktionsförmiiga.  Under  de  sista 

10  åren  har  åkerjorden  vid  båda  egen- 
domarne blifvit  omlagd  och  grunddikad 

med  tegelrör,  hvilket,  i  förening  med  ett 
utsträckt  användande  af  öfvergångskalk 
samt  jordens  nedläggande  till  fleråriga 

vallar,  visat  goda  resultater  såväl  i  af- 
seende  på  jordens  beskaffenhet  som  på 
dess  produktion.  Afven  må  nämnas,  att 
Osterhamrnars  dikesplog  vann  belöning 
vid  ett  laudtbruksmöte  i  Sept.  1862. 
Vid  Osterhamrnars  sköna  vattenfall  ha 

funnits  4  stångjernsliärdar  och  manufak- 
tursraide,  men  som  år  1834  nedlades  och 
tlyttades  till  Abyhammar,  och  nu  finnes  i 
stället  mjölqvarn  raed  grynverk,  finbladig 

såg,  tegelbruk  och  tröskverk  med  kast- 
maskin, hvilket  allt  drifves  med  vatten- 

kraft och  i  1865  års  bevillning  var  ta- 
xeradt  till  8,400  rdr;  Osterhammar,  3 
ratl,  taxerades  till  51,000  och  Eke  till 
30,000  rdr  rmt. 

Osterhaninge,  Öster- Haninge,  Östra- 
Hannmje  (1387),  eller  Öster-Iiayininge 
(1440),  socken  uti  Sotholras  härad  af 

Stockholms  län,  2'/2  mil  från  hufvnd- 
staden,  9  rail  från  Strengnäs,  är  belägen 
—    med   en   medelhöjd    af  100  fot  öfver 

österhanliif;e. 

hafvet  —  mellan  Dalarö  och  Tyresjö  i 
öster  och  nordost,  Huddinge  i  nordvest 
och  Tester  Haninge  i  sydvest,  sträcker 
sig  i  sydost  ut  i  skären,  omfattande  der 

den  betydliga  Gålön,  och  en  mängd  min- 
dre öar  mellan  Wäsbofjärden  i  sydvest, 

Mysingen  i  söder  och  Dalaröfjärden  i 
nordost.  Arealen,  l.aio  qvadratmil  land 
=  30,137  tid,  och  0,o34  qv.mil  vatten, 

är  fördelad  på  2^4  mantal  skatte,  1-^4 
krono  och  75',  g  f''ö'se,  tillsaramans  79',  g 
mtl  i  47  brukningsdelar.  Socknens  nord- 

ligaste del  sluttar  mot  Dre/viken,  med 
dess  utlopp  i  Långsjön,  har  kuperade 
och  omvexlaiide  trakter;  i  nordvest  ut- 

faller Rudasjöarnes  vatten,  östligare  ett 
annat.  Mellersta  delen  och  hela  den 

östra  inre  bygden  är  mer  eller  mindre 
oländig  bergmark,  genomstruken  af  smärre 
tillopp  från  Ramsjön  och  andra,  till  en 
å,  som  kommer  från  Vester-Haninge  och 
går  i  sydostlig  rigtning  till  Arstavikeu; 

vestligast  vidtager  en  lemligen  jemu  saiid- 
rao,  på  stället  kallad  Jordebro  Malm, 
efter  en  i  midten  liggande  gård  och 
krog;  i  sydvestra  trakten  sträcker  sig  en 

bred  och  väl  bebyggd  dalgång,  vid  näran- 
da å.  Skärgården  och  stranden  af  hafvet 

äro  raer  eller  mindre  bergländiga,  dock 

oravexlande  med  ängar  och  åkerfält,  så- 
som kring  Arsta,  Sandemar  och  flerstä- 
des, äfven  på  Gålön.  Jordmånen  är  ora- 

vexlande lera,  svartmylla  och  sand.  In- 
byggarnes antal  uppgifves  för  året  1865 

olika,  i  mtlslängd.  till  1,720,  och  af  pastor 
till  1,876,  år  1867  till  1,900  personer;  de 
hafva  till  näringar  åkerbruk,  ängsbruk  med 

boskapsskötsel,  skogsbruk  och  fiske  ra.  m. 
Jordbruksfastigheten  artax,  till  1,512,700 
rdr,  annan  fastighet  till  69,247  rdr  rmt 
Tvänne  vägar  frän  Stockholm  komma 
här  in  från  Huddinge  och  Tyresjö,  på 
hvar  sin  sida  om  Drefviken,  och  hvaraf 

den  östligare  går  till  Sanda  gästgifvare- 
gård.  —  Socknen  utgjorde  på  1600-talet, 
med  Ornö,  Utö,  Närndö,  Tyresjö  och 

Dalarö,  ett  pastorat,  omfattar  nu  blott 
de  tre  första  annexerna  och  är  ett  kon- 
sistorielt  pastorat  af  2:dra  klassen  inom 
Strengniis  stift  med  1 1 1%  ratl,  bel)odda 

af  c:a  3,280  personer.  Bland  kyrko- 
herdar är  förtjent  att  omnäranas  seder- 
mera erkebiskopen  Birger  Gregersson, 

född  1317,  död  1383;  af  honom  för- 
ordnades inrättandet    af  en  fattigstuga  i 
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hvarje  försnmling;  anses  ock  halva  skrif- 
vit  y:t  Britas  och  Bothvids  legender.  — 

Kyrkan  ligger  mellan  59"  7' 43"  latitud 
och  O"  6'  54"  longit\ul;  byggd  af  grå- 

sten och  tegel,  är  den  mycket  gammal, 

med  högt,  spetsigt  torn;  ett  gralchor  fin- 
nes här  för  r.  r.,  amiral  friherre  Claes 

Bjelkenstjerna  och  hans  ätt,  med  Åtskil- 
liga historiska  märkvärdigheter,  samt  flera 

adliga   epitaphier. 
Socknens  första  fasta  skola  är  grun- 
dad genom  donation  frän  Arsta  och  till- 

hör nu,  jemte  en  småskola,  Prins  ("arls 
uppfostringsinrättning  på  Gålön;  de  un- 

derhällas dels  genom  räntan  af  donatio- 
ner, dels  genom  enskildas  bidrag.  För 

(ifrigt  finnas  '6  fasta  och  1  flyttande 
skola;  år  1865  erhöllo  250  barn  under- 

visning af  tvä  lärare  och  en  lärarinna, 
medan  38  undervisades  i  hemmet.  Skol- 

husens antal  är  5,  deraf  4  med  plante- 
ringsland af  tillsammans  1 10,000  qv. -fots 

ytvidd.  Skolkassans  saldo  uppgår  ända 
till  7,610  rdr,  och  årliga  inkorasten  af 

donationer  belöper  sig  till  363  rdr;  dess- 
utom finnes  en  under  sednare  aren  bil- 

dad fond  al  1,000  rdr  för  fattiga  barns 
beklädnad.  Sparbank  finnes  sedan  1850 

gemensamt  med  Vester-Haniiige,  och  räk- 
nade vid  1864  års  slut  130  delegare 

raed  en  iunestående  behållning  af  10. 1 18 
rdr  (år   1865:    109   med   7,900  rdr). 

Socknen  är  rik  på  fornminnen ;  deraf 
finnas  högar  och  runstenar;  de  sednares 
antal  uppgifves  af  Liljegren  till  7,  af 
hvilka  en    på  heden   vid   stora  vägen  har 
inskriften:  <3utr   utr    +   raiötu 

-h  etaiu  -f-  tl)ina  +  at  -i  Vikika  -f 
fatl)ur  öin:  6un  jciaiua  +;  A  en  på 

Förstads    gärde     läses:    Javibiavu :     Ut". 
l)akua:  ölaiii:  at:  l)aulf:  sun:  sin: 

iialtan:  l)iak:  runa:  med  en  tupp  of- 
vanpu  korset;  en  vid  Söderby  har  in- 

skriften: Almuitbr  -f  raiöli  4-  v^tain 
+  al  +  ll)or  -j-  kun  sun  öin  -f 
Amuti  +  viöti  +  vunar.  En  runristning 
finnes  i  ett  berg  vid  Arsta,  och  ruiner 
efter  en  skans  vid  Ruda  o.  s.  v.  Vid 

Jutskåre  backe  nära  Drefviken  skola  Dan- 

skarne —  så  förmäler  sägnen  —  en  gång 
hafva  blifvit  slagna  af  ortens  bönder.  På 
den  ännu  s.  k.  Kungsängen  vid  Arsta 
mönstrades  kon.  Gustaf  ILs  här  före  ut- 

tåget till  Polen  1621,  och  de  nya  krigs- 
artiklarne  upplästes.  Vid  Täckeråker  skall 

VII. 

fordom  varit  tingsställe.  Väste  Johans- 
son sattes  af  (inslaf  I  till  fogde  i  Öster- 

haninge  socken,  .«om  sedan  förlänades  ät 
StatTan  Sassze.  liland  härifrån  utgångna 

märkliga  män  intager  den  lärde,  lagkun- 
nig»;  Per  Krik  Bergfalk  ett  af  främsta 
rummen.  Han  föddes  år  1798  Under 

det  fadern  var  kyrkoherde  härstädes; 

bland  af  honom  utgifna  akademiska  af- 
handlingar  må  nämnas:  »Om  svenska 

jordens  beskattning»,  »Om  svenska  stä- 
dernas författning»,  »Något  om  guldets 

framtid».  —  Bland  gårdar  märkas:  de 

gamla  tysk-ridderliga  kommenderiet  till- 
hörande säterierna  Sandeuiar,  nu  med 

tillsammans  27"  •,  mtl  inom  socknen  (se 
art.  Sandemar,  VI  band.,  sid.  21),  ett 
Braunerhjelmska  slägten.s  fideikommiss, 
Wendelsö,  nu  med  underl.  ett  gods  på 
7^8  ratl,  och  Arsta,  det  sistnämnda  på 
sednare  tiden  Fredrika  Bremers  bostad. 

Vidare  märkas  säterierriii  Hesslingby  och 

Söderby;  Solherga,  1  •' ^  rati,  kyrkoher- 
dens boställe,  har  först  på  1850-talel 

blifvit  satt  i  mantal,  äfvensom  torpet 

Frösättra  till  -^  ,e  mtl.  —  Katfsiik  '  ., 
mtl,  är  komminister-boställe.  —  Under 

Wendelsö  lyda  Forsseii  '  4,  Gudö  2, 
Högdalen    '-4,     Lyckbyn    '/.,,    Norrby  2, 

Svartbäcken 7\itviken 
Under    Arsta    Ivda 

Ramsdal  'Z,, 

Vg,  Osteräng 
Blista  3^/4,  Stadsberga  2^  ...j,  Stymninge 

1%,  Betby  '•4,  Käfveråker  '  ,,.  —  I  u- 
der  Söderby  lyda  Klena  2,  Täckeråker 

2V4.  Söderby  '  s,  U err manstorp  ̂   f^,  Ru- 
dan  •*.g,  och  Kol  ar  torp  ̂ i^,  —  På  Gål- 
Ö7i  finnas  följai:de  hen)man:  Askvik  1. 

Berget  '/-i'  f^!//'"ik  74  •  Frönäs  '  4,  Hass- 
linge  '/o,  Huset  '  2-  Liåker  ̂ 1^,  Nor  ''2, 
Oxnö  '/o,  Sunnansund  ,  Tomta  ',.,,  alla 

lydande  nuder  Stegsholm  ̂   4,hvilket  tillhör 
Prins  Carls  uppfostringsinrättning,  som 

hitflyttades  år  ls60.  —  Adress:  Stock- 
holm. 

Oster-Leufsta,  lordom  Lösta,  socken, 

se  Ijöfsta,  Öster,  'iillägg:  Socknen  och 
bruket  har  3  fasta  skolor  och  5  småskolor, 
der  undervisningen  bestrides  af  ö  lärare 
och  4  lärarinnor,  men  har  endast  2  skol- 

hus. Ärlig  inkomst  al  donationer  upp- 
går Ull  500  rdr. 
Österplana,  Öster-Upland  (1454)  och 

Kjestad,  ett  patrouelt  pastorat  af  3:dje 
klassen,  hörande  till  Kinna  kontrakt  af 

Skara    stift,    2'  4    mil    fråu   Skara,  med 
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26'/g  mtl,  bebodda  af  l,nO  personer. 
—  Österplana,  modersocken,  är  belägen 
uti  Kinne  härad  af  Lidköpings  lögderi  och 

Skaraborgs  län,  2  mil  o.n.o.  från  Lid- 
köping, gränsar  i  norr  till  Orr-  och 

A^^VJråÄ-vikarne  i  Wenern,  i  öster  till 
Fullösa,  i  sydost  till  Kjestad,  i  söder  till 
Klefva,  i  sydvest  till  Westrrplana  och  i 
vester  till  Medelplana.  Arealen»  efter 
Hahr  0,\(Si  qvadratmil  land  =  3,749  tid, 
efter  Forsell  4,513  tid,  deraf  10  vatten, 

är  fördelad  på  17%  intl,  hvaraf  4'/2 
skatte,  1  krono  och  12^8  frälse.  Be- 

lägen på  Kinnekulle  —  vid  520  fots 
höjd  öfver  hafvet  —  har  socknen  en 
mycket  bergaktig  och  ojeran  yta,  med 
senare  vintrar,  men  af  längre  varaktighet 

än  uti  de  nedanföre  kullen  belägna  sock- 
narna. Berg-  och  stenarter  äro  gråberg 

och  kalkstensberg  samt  alunskiffer;  pe- 
trifikater  och  agat  skola  äfven  finnas. 
Ifrån  Höghdlen  {KiiUatorp,  951  fots  höjd 
öfver  hafvet,  på  gränsen  mot  Medelplana), 
hvarest,  mellan  berg,  stenar  och  höjder 

äro  djupa  ihåligheter,  gå  nedåt  Kjestad 
7  afsättningar,  af  hvilka  Mörke  eller 

Rödstens  af  vid  pass  50  alnars  slutt- 
ningshöjd,  och  Kalfhags,  något  deröfver, 
nederst  omgifva  kullen;  de  bestå  af  nakna 
klippor,  beväxta  med  enbuskar.  Alla 
dessa  klefvar  omgifvande  kullen  på  östra 

och  sydöstra  sidan,  liksom  mäktiga  val- 
lar, gifva  åt  berget  i  dess  halfrunda  figur 

ett  märkvärdigt  utseende.  Jordmånen  är 
mest  svart-  och  sandmylla,  blandad  med 
klappersten.  Skogen,  knapp,  angifves 
upptaga  810  tid;  mulbetet  är  svagt. 
Till  åkerbrukets  förbättring  har  i  sin 
mån  bidragit  god  kärrjord  ur  mossar, 
hvilken  blifvit  kringspridd  på  de  af  tunn 
matjord  bestående  åkrarne.  Ett  odlings 

företag  från  början  af  innevarande  år- 
hundrade förtjenar  omnämnas,  neraligen: 

en  plats,  utgörande  omkring  4  tid,  som 

uppodlades  och  bebyggdes  samt  infre- 
dades med  jordvall  af  Anders  Anders- 

son på  Nybygget,  ehuru  han  var  mycket 
fattig  och  hade  stort  hushåll.  Såsom 

binäringar  idkas  stenliuggning  och  kalk- 
bränning; äfven  i  liandaslöjder  utmärker 

sig  en  och  annan.  9;isom  det  synes  af 
Hushållnings-sällskapets  handlingar  för  år 
1854,  der  en  Carl  Lundström  omnära 

nes  hafva  erhållit  premium  för  förfärdi- 
gade  käppar  och    brefpressar  af  polerad 

sten.  Alunbrnk  finnes  å  Hönsätter.  — 

Inbyggarnes  antal,  år  1810:  573,  upp- 
gick 1867  till  985.  Hela  fastighetsvärdet 

upptogs  i  sistnämnda  års  taxerings-be- 
villning  till  418,000  rdr,  deraf  58,000 

rdr  för  annan  än  jordbruksfastighet.  — 

Kyrkan  är  belägen  mellan  58"  34'  35" 
latitud  och  4"  38'  1,85"  longitud;  hon 
blef  på  1660-talet  tillbyggd  genom  r.  r. 
Harald  Stake,  som  ock  rikligen  begåf- 
vade  henne;  tornet  ombyggdes  1822; 
till  sonen,  baron  Johan  Stake,  skänktes 
år  1702  patronatsrättigheten,  som  ännu 
utöfvas  af  egaren  till  Hönsätter,  socknens 
största  gård.  För  familjen  Stake  finnas 
i  kyrkan  3:ne  grafvar,  en  i  choret  under 
altaret,  en  i  sakristian,  samt  den  tredje 

midt  emot  kyrkans  redan  nämnda  till- 
byggnad. Barnundervisningen  bestrides 

i  2  fasta  skolor  på  3  afdelningar  af  en 
examinerad  lärare;  skolbarnens  antnl  är 

något  öfver  300.  —  L^tora  ofvannäranda 

gård,  h varunder  lyda  Sjöråhs  ̂ /g  frälse, 
med  qvarn  och  kalkugn,  HdHhagen 

^/g  rå  och  rör  samt  andra,  tillsam- 
mans 7^8  mtl,  taxerade  till  237,000 

rdr  rmt,  märkas:  kyrkoherde-bostället, 
1  mtl,  i  Österplana  by,  med  vidsträckt 
och  vacker  utsigt;  icke  mindre  än  11 
kyrkor  kunna  ses  derifrån;  byn  utgöres 

för  öfrigt  af  1  '/o  skatte  och  5V8  "itl 
frälse;  —  Högebo,  2  mtl  frälse  (tillsam- 

mans tax.  till  55,900  rdr),  egas  af  kam- 
marherren Sköldebrand  på  Hellekis.  — 

Byar  äro:  Skagen,  1'^  g  frälse  och  ̂ j., 
skatte,  det  sednare  gammalt  frälse,  redu- 
ceradt  till  kronan,  skatteköpt  år  1799. 
Törnesätter,  3  frälse  och  1  skatte,  det 

sednare  ett  gammalt  frälse-hemman,  som 
öfverste-löjtn.  B.  Lind  lemnat  kronan 

i  byte  till  vederlag  mot  dispositions- 
hemmanet Karstorp  jenite  i  Skagen  '/-j 

frälse,  och  andra  ''^  mtl  i  Barne  härad, 
förklarades  sedan  för  reduceradt;  skatte- 

köptes iir  1793.  —  Örnekulla,  1  skatte- 
rusthåll  och  '/j  skatte,  9  brukare.  — 
Adr.j  Lidköping. 

Österrasta,  ett  mtl  rusthåll  uti  Er- 
valla  socken  af  Fellingsbro  härad  och 
Örebro  län,  beläget  vid  sjön  Wäringen, 

3  mil  från  Dylta;  liäraf  utgör  ■',  4  mtl 
en  bättre  bebyggd  gård,  tillhörig  krono- 

fogden Carl  Köhler  på  Tbby.  —  Under 
året  1864  gjordes  här  af  länsagronomen 
undersökningar  rörande  möjligheten  och 
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fördelarne  af  vall-läggning  fifter  en  del 
af  Dylta  ans  nedra  lopp  samt  mot  någon 
Hel   af  sjön. 

Öster-Rekarne,  se  Hekame.  Ännu 

på  14U0-talet  owf-diiadc  »Öster-EeLs  hun- 
dare"  den  s.  k.  Wildattongen,  ocli  sträckte 
sig  fpfau  Mälaren  i  norr  samt  Thorshälla- 
än  och  Oster-Iljclmareii  i  nordvest  ända 
till  8Jön  Bafvcn.  Det  bestod  i  konung 

Albrechts  tid  sannolikt  af  flera  skepps- 
lager, af  hvilka  Olustra  skiplag  och  By- 

ringe  skiplag  uttryckligen  omnämnas  i 
räkenskaperna  för  Nyköpings  län  åren 
1365  och  1366.  Det  förra  hade  sitt 

namn  af  gården  Olustra  i  Suntiby  s:n, 
sedan  kallad  Olstra,  da  den  i  konung 
Gustaf  I:s  tid  upptages  i  jordeböckerna 
som  konungsby,  och  omfattade  det  såle- 

des den   nordligaste  delen. 
Österrike,  ett  hälft  mantal  frälse  i 

Wendels  socken  och  Ippsala  län,  med 

2  brukare,  har  gästgifv.-negård;  arealen 
är  3.237  qvadratref,  deraf  295  d:o  åker, 
2,282  d:o  skogbeväxt   mark. 

Osterröra,  by  i  Ryds  socken  af  Upp- 

sala län;  274  mantal  rusthåll,  '/^  ratl 
augment;  areal,  741  qv.-ref,  deraf  600 
åker  och   30  äng. 

Östersjön,  insjö  i  Fernebo  härad  af 
\\  ärmlands  län;  är,  genom  jernväg  för 
hästkraft,  om  30,000  fots  längd,  förenad 
med  sjön  Yngen,  och  likaledes,  genom 
jernväg  af  6,00i)  fots  längd,  med  Öje- 
vettern. 

Östersjön,  Baltiska  ha/vet.  Ett  inb  af, 
hvars  sydvestra  del  sammanhänger  med 
Kattegat  och  Nordsjön  genom  Öresund 
och  Balterna,  och  som  omgifves  i  vester 
af  Sverige  och  ])anmark,  i  norr  af  Sve- 

rige och  Finland,  i  öster  af  Finland 

.samt  ryska  provinserna  Estland,  Lififland 
och  Kurland,  i  söder  af  Preussen  och 

Meklenburg,  Östersjön  är  200  mil  lång 
från  norr  till  söder  och  24  till  48  mil 
bred,  stöter  till  Sverige  utefter  en  strand 
af  70  mil,  samt  har  en  areal  af  6,370 
qvadratmil,  med  Finska  och  Bottniska 

vikarne  7,500  qv.-mil.  Genom  Älands- 
öarne  åtskiljes  det  uti  2  hufvuddelar,  en 
nordlig  och  en  sydlig,  samt  har  flera 
stora  vikar.  Det  stora  nordliga  bäckenet 
kallas  Bottniska  viken,  hvars  mellersta 
och  smalaste  del  heter  Qvarken;  denna 
hufvuddels  areal  utgör  1,840  qvadr.-mil. 
Mot  söder  begränsas  Bottniska   viken   af 
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Ålands  baf,  som   utgör  en  archipelag  af 
ett  stort  antal   öar  och  skär,  hvilka  ligga 
utströdda  så  tätt  intill  hvarandra,  att  man 
knappast  i    det  örika    Söderhafvet  finner 
ett   motstycke  dertill,  samt  pryda   hafvet 
med  gröna  fält  och  kullar,  vackra  skogs- 

lundar och  täcka  byar.    Östersjöns  djup  i 
medeltal  är   120  fot,  Bottniska  viken  och 
hafvet  omkring    Åländska  ögruppen   har 
det    största    djupet    eller   ända   till  400 
fot.     Grundast    äro    trakterna   vid  södra 

kusten,  der  djupet    oravexlar    mellan   30 
och   120  fot.     Segelfarten    på   Östersjön 
är  äfventyrlig  i   anseende  till  dels  häftiga 
stormar  och   ombytliga  vindar,  dels  klip- 

piga,  med  skär    uppfyllda  kuster,  såsom 
Sveriges  och  Finlands,  eller  grunda,  otill- 

gängliga, och   på  hamnar  blottade.  Oak- 
tadt    dessa    svårigheter    är    sjöfarten    på 
Östersjön  ganska  liflig;  se  art.  Öresund. 
Som    Östersjöns  jemförelsevis  lilla  vatten- 

bäcken  upptager   omkring  40  betydande 
floder  och   tillsammans    öfver  200  större 
och  mindre  vattendrag,  så  är  dess  vatten 
vida    mindre    salt    än    oceanens,   så   att 
från  Kattegat   till    Bottniska  viken  salt- 

halten minskas  från   '/,2  till  V50  af  vatt- 
nets volym.     Östersjöns    vatten   bär  der- 

före    äfven    mindre    och   är  mera  förstö- 
rande   för    fartygen,     emedan     trävirket 

lättare  angripes  af    detsamma  och  tager 
röta.     En  sällsam    egendomlighet  är  äf- 

ven, att  Östersjöns  vatten  har  lägre  tem- 
peratur   än    Atlantiska    oceanen,    så   att 

t.  ex.  Öresund  har  +  15"  till   19"  Cels., 
då  Bottniska   viken    blott  har   -f   9"  till 
14"  C.  Båda  dessa  egenskaper:  den  låga 
temperaturen    och    den  ringa  salthalten, 

j   äro    orsaken    att   Östersjön  så  lätt  isbe- 
lägges,    isynnerhet    Bottniska    viken,   så 

!    att  man  stundom    kan    på   släda    färdas 
j    från  Finland  öfver    Åländska    öarne  till 

Sverige.     Att  Östersjön    icke   har  någon 
regelbunden  ebb  och  flod  är  lika  så  na- 

turligt   som    allmänt  bekant.     Men  der- 
emot  inträffa  oregelbundna  vattenstignin- 

gar, hvilka  om  hösten,  vid  den  då  van- 
ligen infallande    regntiden    kunna  uppgå 

ända  till  S^U  fot  på  längre  eller  kortare 
tid.     Inträffar    liktidigt    med   denna  ök- 

ning af  vattenhöjden    nordliga    stormar, 
så  utsättas  landsträckorna  vid  Östersjöns 
södra  kuster  för    stora    öfversvämningar. 
Så    steg    år    1824  i  slutet    af    Oktober 
vattnet  i  Finska  viken    otroligt;    Newa- 
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floden    steg;    niiiist    1 1    fot,    sä    att    hela 
Petersburij    och     omafifVanJe    trakt    stod 
ituder  vatten,  och  niiuiga  menuiskor  samt 
tusentals  kreatur   drunknade.      Eu   märk- 
värdisfhet    är    vatteuraassaus    siuäuingom 
fortgäeade  aftaa^ande    ocli  den  deraf  föl- 

jande   förminskningen    af   Östersjöns  yt- 
vidd.    Den  skall   vid  svenska  kusten  är- 

ligen utgöra    '  o  lum.    Pa  Sveriges  östra 
kust   bildar  Östersjön  följande  bugter  och  • 

vikar:  Malmö-  och  .Skanör-fntgterna.   H'a/'- 
nuni^viken   med  inloppet  till  Christianstad, 

Söl/vitsborijsviken,  Carlshamiis-  och  Carl^- 

kronavikarne,  Gåsfjorden,   ̂ \'esterviksfjor- 
den.  Syrsan,   Edsviken,  Waldemarsviken, 
Slätbaken ,     Bråviken ,     Nyköpingsviken, 
Hollsfjärden,  Svärdsfjärden,  Trosaviken, 

TuUgarnsviken,  Himmersjön  och  dess  nord- 
liga   fortsättning,  Järnafjärdtn,  tu  stor 

mängd   vikar,   bugter  och   fjärdar  i  Stock- 
holms läns  skärgård,  Norrteljeviken,  Wätö- 

fjärden,  Signöfjärden  med  Wäddö  kanal, 

GäUfjärden  med  Edboviken,  Östhammar- 

fjärden  och  dess  fortsättning,  6-' ra«/)ar(ie?i, 
Jättjjärden.  Öregrundsgrepen,  Gejleviken, 
Hudiksvalls-,  Sundsvalls-  och  Hernösands- 
vikarne,  XordmaUngsfjorden,  Umeåviken, 
>amt   alla  de   vikar  och    fjärdar,  som   bil- 

das af  de    stora    norrländska    vattendra- 
gens   utflöden.      Bland    de  många  floder 

och   vattendrag,  som   afbörda  sig  i  Öster- 
sjön,  äro  följande    fräu    Sverige:     Kalix, 

Råneå,   Luleå  och  Piteä  elfcar,    Äbyån, 
Ryskeån,  Ka/jeån,  Skellefteå  elf,  Rvrån, 
Rickleån,     Säfvarån,     Windelelfven    och 
Umeå  elf.   Hörreån,  Öreelfoen,  Lögdeän, 

Gideä  elf,  Själevadsån,  Nätraån,  Änger- 
manelfcen,  Stigsjö  vattendrag,  Indalself- 
ven,  Njurunda  elf,  Hassle  elf,  sjön  Dillens 
aflopp,    eller   Svaga  elf,  Ljusne  elf  och 
dess  Vjiflod    Woxna  elf,  Testeboån,  Gefle- 
ån,  Dalelfven,  Temnarån,  Mälarens  utlopp 
Norrström.  Tranan,  Nyköpingsån,  Motala 
ström,    Göta     kanal.     Storån,     Wirboån, 

Emmån,  Alsterån,  Ryssbyån,  Ljungbyån, 

Hagby  ån,  Prestlyckeån,  Brömsebäck,  Lyc- 
keby-,   Nätraby-,   Ronneby-,    Hoby-,  Mie-, 
Mörrums-  och   Helgaån,  Köpinge  å,  Lo- 
meån  m.  fl.  Östersjöns  betydligaste  svenska 
öar    äro:      Gotland,     Oloiid,    Tora,    Utö, 
Muskö,    Ornö,    Gålön,    Nnmdö,     Windö, 
Rimiaarö,  Ingarö,  Weriudö,  Möja,  Norra 
och  Södra  Ljusterön,    Ingmar  ö.   Svar  tö, 
Yxlan,    Blidö,  Björkön,  Singön,  Tvärnö, 
Baggaro,  Ortnön,  Gräsön,  Orskär,  Kusön, 

Jungfrun,  Kråkön,  Agön,  Bråmön,  Alnö, 
Axtö,  Hemö,  Lungö,  Hemsö,  Ulfön,  Holm- 

en, Rönnskär,  Pitholmen,  Sandö,  ra.  fl. 
Hamnstäder  vid  Östersjön  äro  i  Sverige: 
Stockholm,  Gejie,  Osthammar,  Söderhamn, 
Hudiksvall,  Sundsvall,  Hernösand,  Umeå, 

Piteå,  Luleå,  Haparanda,  Nyköping,  Norr- 
köping, Söderköping,  Westervik,  Oscars- 

hamn, Kalmar,  Wisby,  Borgholm,  Carls- 
krona, Carlshamn,  Sölvitsborg,  Cimbrits- 

hamn,  Ystad,  Falsterbo,  Skanör,  Malmö, 
Landskrona  och   Helsingborg. 

Osterskog,  frälse-säteri  uti  Ekeby- 
borna  socken  af  Bobergs  härad  och  Lin- 

köpings län,  vid  pass  3  mil  från  Lin- 
köping, består  af  '/^  mtl  med  derundcr 

afhysta  Kårby  '  \  mtl.  Till  gärden,  som 
är  väl  bebyggd  sedau  början  af  inneva- 

rande århundrade  och  omgifves  af  träd- 
gärd, leder  en  rak,  öfver  1,200  alnar 

lång  väg,  med  allé  af  lönnar  och  aspar. 
Ängen  är  knapp  och  ingen  skog  finnes. 

Österskog  har  ståthållaren  L'dde  Ödla 
sig  tillpantat  och  Louis  de  Géer  derpå 
innehaft;  tillhörde  omkring  1810  och 
ännu  1829  kapten  C.  U.  Bergenstråle, 
hvilken  uppfört  mangärdsbyggnaden  och 

här  äfven  verkställt  en  betydlig  moss- 
odling. Seduare  egare  ha  varit  löjtn. 

Tisell  1850,  C.  P  Larsson  1852  och 

1865,  då  tax-värdet  upptogs  till  28,500 
rdr  rmt. 

Österslöf,  socken  nti  Willands  härad 
och  Cliristiansl.uib  län.  1  mil  nordost 

från  Christianstad,  med  en  medelhöjd  af 
75  fot,  är  belägen  mellan  2:ne  stora 
sjöar.  Råbelöf  i  vester  och  Oppmanna  i 
öster.  Arealen  0,.;-j4  qv.-mil,  deraf  0,f«2 
vatten  (=  9,116  tid.  deraf  2,129  vat- 

ten), (Forsell  uppgaf  9,257  tid,  deraf 
2,152  vatten),  är  fördelad  på  29;{i  mtl, 

hvaraf  28  |,';  frälse,  ','  krono,  i  123  bruk- 
ningsdelar. Socknen,  hvars  norra  hälft 

är  ett  bergigt  och  skogbevuxet  land,  den 
södra  äter  en  slättbygd,  med  sandmylla 

och  \^  lera  till  jordmån,  beboddes  år 
1866  af  1,375  inbyggare  pä  322  hushall. 
År  1600  funnos  65  tiondegifvare  på 
hela  och  halfva  hemman;  en  del  voro 
dag.sverkare  till  Henrik  Gyllenstjerna  på 
Karsholm  och  en  del  till  Hammarsgård. 

Skog  af  ek,  bok,  björk  och  furu  växer 

tillräckligt,  men  begaguas  endast  af  ega- 
ren  till  Karsholm;  fiske  idkas  i  sjöarne. 

i    All   fast    egendom    taxerades     1865    till 
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1,359,400  rdr  rrat,  deraf  2H,100  rtlr  för 

verk.  —  Socknen  är  ett  pastorat  af  2:a 
klassen  i  lyiiiuls  stift  ocli  enliffl  koiif^l. 
reduktions-kommissionens  resolution  afd. 

9  April  1678  cger  herrskapet  till  Kars- 
holra  jus  patronatus.  Kyrkan  är  beläf^en 

vid  sjön,  0,;t  mil  frän  Kristianstad;  i 

henne  är  ett  <^rafchor  Ini^flt  ar  1639  af 
landsdoraaren  i  Skiine,  förutn.  Henrik 

Gyllenstjerna  till  Svaneholm,  hvilken  (en- 
li}?t  Braniub)  skall  ar  1648  fiitt  palro- 
natsrätten.  Pii  norra  sidan  i  kyrkan  tinnas 
några  adlif^a  vapen  målade,  hvilka  anses 
ha  tillhört  ätterna  Brahe,  Bild  och 

Krognoss.  L  nder  predikstolen  liises:  »Herr 

Sti  Olsson,  fru  Elne  Ole  .'Stisön.»  — 
Barnundervisningen  bestrides  i  en  fast 
skola  om  3  klasser  och  i  tva  småskolor 

af  en  examinerad  lärarare;  skolbarnens 

antal  är  208.  Till  skolan  hör  plante- 

ringsland af  49  (jv. -stänger :  skolkassans 

saldo  uppgår  rill  2,795  rdr.  och  till  skol- 
väsendel är  anslaget  helgonskylden,  6 

t:r  24  kappar.  —  l*å  denna  ort  kallas 
Februari  eller  Blideniänad  för  Djurmänad. 

\'id  flera  af  socknens  byar  och  hemman 
äro  fastade  åtskilliga  forntida  minnen; 

rörande  Osterlöfs  by,  se  nedan ;  Håstails 

by  skall  fatt  namn  af  den  under  Oster- 
löfs by  omnämnda  Esbjörns  fader  Hovid, 

och  således  först  hetat  Hovidstad ;  i  bvn 

har  ock  varit  en  herrgärd,  hvars  frukt- 
trädgärd ännu  1604  var  i  behäll.  Ek- 

stad,  I  mtl  frälse,  förut  skrifvet  Ege- 
sted,  vid  Karsholms  sjö,  har  fordom  va- 

rit ladugård  till  en  herregard,  som  legat 

på  den  s.  k.  Husön.  Vallar  och  grafvar 

voro  der  syidiga  ännu  pä  1600-talet  och 
ora  somrarne  kunde  man  med  åror  känna 

pälarne  till  bron,  som  gått  från  ön  till 
ladugården.  Den  siste,  som  bodde  der, 
var  fru  Barbara  Ole  Stisön;  af  heuue 

flyttades  gården  till  den  ö,  pä  hvilken 
Karsholm  nu  ligger  och  der  man  funnit 

grafvar,  jemle  ett  rundt  torn  med  hvalf 
efter  äldsta  byggnaden.  Ofvanför  Ekstad 

är  Stenberget  RamestenhaU,  med  spår  i  ste- 
nen efter  hästfötter,  och  strax  derbredvid 

Jung fr  listenen,  der  märken  ännu  skola 

synas  efter  en  flicka,  som,  förföljd  ifrån 
Husön  af  ett  ridande  troll,  här  trött 

nedsatte  sig.  I  Kjelkestads  by,  deraf  '  ̂ 
mtl  sedan  1861  är  länsman.=-boställe, 

ansåg  biskop  Petrus  Bång  vår  gemen- 
samma slägtfader    Adam   hafva   bott.  — 

Enda  markliga  gården  är  oftanamnda 
Karsholm,  fordom  KarstcBtehobn  ftaxeradt 

till  207,000  rdr),  dcrnnder  7\  mtl  af 

socknens  hemman  lyda;  — kyrkoherdens 
boställe  1  mtl  frälse,  insockne  under  Kars- 

holni  uti  Osterlöfs  by  (se  nedan).  — 

Ilastad   '/^    mtl,   pastors  mensal-hemman 
—  Karstads  by.  —  Enstaka  hemman 

äro:  Gyilebuda  (Gyssboa),  6-'drrö  ((iorrie, 
(länö),  Molleröd,  Tegetgården  '  ̂  frälse, 

Perstorp  ',^,  bebygdl  omkring  är  I60(>, 
alla  under  Karsholm;  Smedstorp  ̂ i^  fr., 

4  egare;  Tommarp  '/j  '^'■•>  '^  egare.  — Aflre.ss:   Christianstad. 

Osterslöf,  by  uti  förutbeskrifna  .■4:n 

af  samma  namn,  cger  på  6'  ̂   frälse,  1 
mtl  prestbol,  en  befolkning  af  öfver  400 
personer    och    taxeras   till  362,000  rdr. 

—  Här  har,  vesler  från  kyrkan,  vid 
K-äbelöfssjön,  den  gamla  Osterlöfs  Hof- 
gård  (Ostarslöf)  stått,  som  var  bebyggd 

med  stenhus,  då  biskop  Xicolaus  Jacobs- 

son (Lunge)  i  Roskildo  år  1391  festa- 
luenterade  detta  sitt  fädernegods  till  Lunds 

domkyrka  och  efter  hvilken  gärd  lera- 

ningar  ännu  på  1600-talet  syntes.  På 
Osterslöfs  Hofgård  förtäljer  sägnen,  att 
Ötison  bott  med  sin  fru  Kliue,  ora  hvars 

olyckliga  kärlekshandel  minnet  förvaras 

i  en   visa,  som   böljas  sålunda: 
Och   det   var  Lave  Stisön 

Han   skulle  i   Ledungen   tara 

Sä  gläder  var  Esböru   Hovidsön 
Att  han   skulle  hemma  vara. 

Men   full   väl  så   mätte   hon  sörga. 

L)å  Lave  var  borta  med  hären  i  krig,  fick 
fru  Eline  trägna  besök  af  sin  förre  älskare, 

Esbjörn  Hovidsön,  som  bodde  i  grannskapet 

på  Hofvestadsborg  i  Hostarls  i)y.   Lave,  vid 
hemkomsten  underrättad  härom,  dödar  fru 

Eline.  —  Visans  tre  sista  verser  lyda: 
Och   hör  du,  Esbörn   Hovidsön, 
Allt   hvad  jag  säger  dig; 
Hvi   hafver  du  lockat   fru   Eline 

Och   vändt  hennes   bug  från  mig? 

Så   bärdeliga  giugo  de  samman, 
Allt    under  de   höga   bjelkar. 

Der  var  slätt  ingen  i  verlden  till. 
Som   kunde  de   herrar  hjelpa. 

Der,  som  deras  fötter  stode 
De  refvo  de   hårda  stena. 

Der,  som  deras  händer  toge, 

Der  gick   köttet  från    bena. 
Men   full   väl  så   måtte   hon  söri^e. 
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Detta  skall  hafva  tilldragit  sig  i  sten- 
huset på  Östersl of s- Ho/gård;  ocb  bar 

man  häråt"  slutat  till,  att  stället,  som  ut- 
gjort 2  bonilgärdar,  kommit  att  tillhöra 

Lunds  domkyrka,  såsom  lösen  för  om- 
namda  hegiingna  brott,  medan  garden  i 
Hostad   blifvit  lagd   under  kronan. 

Östersta,  bvar  i  Giresta  och  Hjelsta 

socknar  at  Uppsala  län.  2  mtl  skatte- 
rusthäll;  arealen  är  9.829  qvadratref, 
deraf  .563  åker  och    191    äng. 

Östersta,  by  i  Kungs-Huebj  socken 
af  Trögds  härad  ocb  Uppsala  län,  vid 

•pass  2  mil  från  Enköping;  eger,  med 

\g  mtl  skatte,  l'/g  frälse  och  ', 2'"'0"^» 
en  areal  af  2,876  qvadr.ref,  deraf  1,004 
äker,  279  äng  och   1,285  skog. 

Östersta,  by  i  Rasbo  socken  af  Rasbo 

härad  och  Uppsala  län,  vid  pass  1''/^ 
mil  från  Uppsala;  eger,  med  1  skatte- 
rusthäll  och  2  mtl  frälse  i  4  lotter,  en 
areal  af  3,028  qvadratref,  deraf  691  åker 
och   349  äng. 

Östersund.  Uppstad  och  den  enda 
staden  i  Jämtlands  län,  har  särdeles 

vackert  läge  vid  Storsjöns  östra  strand, 
60  mil  frän  Stockholm,  24,3  från  Hernö- 

snnd,  mellan  63"  10'  57, tm"  latitud  och 
3"  2r  1,.5</'  longitud,  raidt  emot  Frössön, 
med  hvilken  staden  är  förenad  medelst 

en  prydlig  648  (660)  alnar  lång  bro. 

Staden  är  anlagd  1786  på  skatte-afrads- 
landet  Östersund  samt  ett  hemmans  egor 

af  Odensala  by  uti  Bninnflo  socken,  1 '/-^ 
mil  från  socknens  kyrka,  hvartill  staden 
ar  annex,  och  har,  efter  att  den  1  Åug. 

1810  hafva  blifvit  landshöfdingens  resi- 
densstad samt  1847  erhållit  eget  Ele- 

mentarläroverk, då  skolan  flyttades  hit 
från  Frössön,  med  stora  steg  förkofrat 

sig,  hvarom  ock  en  högst  ovanlig  folk- 
ökning vittnar,  i  det  år  1815  funnos 

blott  250  och  år  1866  öfver  1,800  (år 

1867:  1,765)  invånare,  som  lefva  af  han- 
del, handtverkerier,  jordbruk  och  fiske. 

De  handlandes  antal  har  från  är  1815 

ökats  med  mer  än  20  och  uppgår  nu 
till  närmare  30,  som  hafva  rätt  be- 

tydlig rainutrörelse.  Förlaget  faller  sig 
dock  dyrt,  såsom  underkastadt  en  läng 
transport,  19  mil,  från  närmaste  stad, 

Sundsvall,  vid  Östersjön,  derifrån  frakt- 
kostnaden   uppgår  till   minst  8  ä  10  rdr 

för  1  tunna  spannmål.  Importen  af  ut- 
laudska  varor  vore  billigare  från  Norge, 
derest  icke  tulluragälders  erläggande  både 
derstädes  och  i  Sverige  lade  ett  väsendt- 
ligt  hinder  mot  en  dylik  import.  Handt- 
verkarnes  antal  synes  deremol  icke  se- 

dan 1815  undergått  någon  väsendtlig 
förändring,  utan  uppgifves  det  både  då 
och  nu  vara  några  och  tjugo,  men  deras 
tillverkningar  röna  en  stark  afsättning. 
Några  fabriker,  utom  en  kattunsfabrik, 
omnämnd  1818,  ha  icke  ännu  här  blif- 

vit anlagda,  men  ett  bayerskt  ölbryggeri 
är  inrättadt  i  stadens  grannskap.  Tre 
marknader  hällas  här  årligen  i  Januari, 
Mars  och  September,  hvaraf  den  sistu., 
dl  11  s.  k.  Gregoriimarknaden,  är  af  mesta 
betydenhet  och  dervid  högst  betydliga 
varuomsättningar  ske;  densamma  utgör 
äfven  vanligen  terminen  för  liqvid  af  alla 
under  det  löpande  året  afslutade  handels- 

transaktioner. Behofvet  af  landtmanna- 

produkter  kan  merändels  fyllas  på  de 
vanliga  torgdagarne,  2  gånger  i  veckan. 
Sommartiden  bedrifves  varutrafiken  med 

de  många  socknar,  som  stöta  till  Stor- 
sjön, medelst  ångbåtsfart.  Söder  om  bron 

till  Frösön  är  en  liten  hamn  för  mindre 

jakter.  Ar  1866  var  stadens  fastighets- 
värde upptaget  till  1,230,000  rdr,  och 

dess  jordbruksfastighet,  som  uppgifves 
olika,  från  687  till  953  tid  (i  stat.  tid- 

skrift) och  satta  till  2^;^  mtl,  till  238,600 
rdr;  dessutom  voro  statens  och  allmänna 

byggnader  uppskattade  till  206,250  rdr. 
Samma  år  uppgick  kronouppbörden  till 
12,000  rdr  (nära  4,000  rdr  mer  än  år 

1857),  deraf  4,490  rdr  i  allmän  bevill- 
ning, 3,800  rdr  i  bränvinsutskänknings- 

afgift,  310  rdr  i  mantalspenningar,  och 

ett  lika   belopp   i   folkskole-afgift, 
Östersund,  som  1815  uppgafs  intaga 

36  tids  vidd,  skall  nu  intaga  öfver  90 
tid,  är  regulier,  med  raka,  breda  gator, 
som  skära  hvarandra  i  räta  vinklar,  med 
ett  torg  på  1  tid,  i  midten;  är  bebyggd 
nu  d  165  ä  177  hus  och  gårdar  (enligt 

mtls-uppgifterna  165  husnummer,  45  käl- 

hiigar,  IO2V12  vretlotter,  95'/'2  skogs- 
lotter), deribland  flera  vackra  tvåvånings. 

Bland  byggnader  märkas-,  det  vackra 
Landshöfdingereaidenset,  af  tegel,  på  gra- 
uitfot,  60  alnar  i  längd;  —  Cellfängelse; 
—  Elementarläroverksbyggnaden,  uppförd 
år  1850;  sedan  dess  hjir  läroverket  tillvun- 
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nit  sig  sa  stort  förtroende,  att  detsamma 

för  närvarande  är  det  af  lärjungar  tal- 
rikast anlitade  läroverk  inom  hela  Ilernö- 

sands  stift;  deras  antal  utj^jorde  1867:  167. 
Skolan  har  en  vacker  boksanilino:,  bestå- 

ende af  7,000  band,  skänkt  af  professor 
Zetterströiu  i  Uppsala.  En  friskola,  som 
år  1809  inrättades  och  hvartill  kyrkn 
herden  skänkte  stadens  pastoralier,  har 

deremot  måst  indragas  af  brist  på  Inr- 
jungar.  Yiii  FoIshUe/ius,  uppUirdt  1857; 

fond  till  en  slöjdskola  var  år  1860  un- 
der insamling.  Lasarettet,  der  årligen 

80  till  100  sjuka  vårdas;  Kyrkan,  som 

är  sammanbyggd  med  Rådhuset.  Prest- 
gården.  Apotheket,  med  den  stolta  in- 

skriptionen: »Jämtlands  apothek». 
Staden  hör  till  5:te  klassen  och  in- 

lager 84:de  rummet;  den  hör  till  norra 

provincial-läkaredistriktet  och  eger  sedan 
1854  magistrat  (förut  handlades  dom- 

stolsfrågor vid  Bruniiflo  häradsrätt);  vi- 
dare- postkontor,  telegraf  sedan  år  1862, 

sparbauk  stiftad  1847,  nu  med  1,8(»8 
delegare,  som  insatt  en  snmma  af  369,931 

rdr  (år  1850:  517  delegare,  insättnings- 
summan  18,0()()  rdr);  Filialbank,  Brand- 

stodsbolag; sedan  1859  är  här  station 

för  til  af  Hiisliållnings-siiilskapet  aflönad 
trädsfårdsmastare,  att  tillhandagå  länets 

invånare  mot  bestämd,  men  billig  dags- 
penning. Diligense-förbindelse  eger  se- 

dan 1864  rum  med  Sundsvall;  postskjuts 
befordras  härifrån  till  Bräcke,  Wemdalen 
och  Norska  gränsen.  Staden  är  indelt  i 

båtsraanshåll.  —  1  grannskapet  af  sta- 
den ligger  ett  landtstätle,  som  af  dess 

egare,  hr  C.  Lignell,  inom  ganska  kort 
tid  genom  uppodling  blifvit  förvandladt 
från  en  ödemark  till  en  mönsterfarm  i 
ordets  vackraste  bemärkelse,  och  hvar- 
igenom  de  tveksamme  blifvit  öfvertyga- 
de,  att  ett  rationelt  landtbruk  kan  åstad- 

kommas äfven  ofvanför  den  63:dje  bredd- 
graden. 

Ostersysslet ,  fögderi  i  Wärmland, 
utgöres  af  Wisnum,  Olme,  Wäse,  Nyeds 
och  Feruebo  härader  med  404 |^g  ratl, 

deraf  149%  frälse,  Uf^sOSg  m'tl  krono och  239|^|i^5  sk.,  tax.  tilf  26,681,628 
rdr,  deraf  32,000  rdr  för  statens  egen- 

dom, hvartill  kommer  verk  och  lägen- 
heter taxerade  till  2.094,408  rdr  rnif 

Bevilluingsafgiften  uppgår  till  27,100  rdr. 
1   medeltal   var  alltså    ett    helt    hemman 

värderadt  till  65,880  rdr.  Folkmängden 

uppgår  till  c:a  52,000,  deraf  2,000  ut 
skrifningsmanskap.  Ifrän  Oster-Sysslets 
domsaga  är  likväl  sfdermera  Nyeds  hä- 

rad, med  c:a  6.700  personer,  förlagdt 
till  Nyeds  och  Elfdals  domsaga.  Ar 
1558  var  Olof  Stake  befalluingsman  här, 

år  1621  var  kyrkoherden  i  Kihl,  Kri- 
stoffer Suenonis,  prost  öfver  (Jstei-Sysslet. 

Tingsstället  är  i  Olmehärad. 

Ostertelje,  socken,  se  artiklarne  Sö- 
dertelje  landsförsamling  och  Dkiiebo 
härad. 

Österunda,  Östrunda  (1343),  socken 
i  Thorstuna  härad  af  Westerås  län,  annex 

till  Nysätra  i  Uppsala  lan.  begränsad  i 
nordvest  af  Hvittinge,  i  sydvest  af  Thors- 

tuna socken,  och  lör  öfiigt  af  Uppsala 
län,  omfattar  en  areal  af  O.-tnx  qv.mil 
(Hahr),  eller  0,.i2  qv.mil  (Tham),  livaraf 

0,012  utgör  vatten.  Hemmantalet  är  29'V8. 
fördeladt  i  18  ratl  skatte,  IVg  krono  och 
10  frälse.  Taxeringsvärdet  uppgick  är 

1864  till  398,316  rdr.  [iibyggarnes  an- 
tal, som  1805  utgjorde  79r».  hade  1850 

nedgått  till  708,  men  hade  1867  åter 
ökats  till  825.  —  Socknen  består  af  ett 

kuperadt  land  med  talrika  sand-  och 
bergåsar,  som  stryka  fram  från  nordvest 
och  vester  samt  deremellan  smä  sjöar, 

såsom  Bysjön  och  Mörtsjön,  livilka  af- 
flyta  till  Orsnndsån.  Allmännaste  jord- 

månen är  mo-  och  sandjord  eller  i  dal- 
sänkniiigarne  sandblaudad  lera;  gyttja 
förekommer  i  kärret  öster  om  Domto  by, 

med  en  mäktighet  af  2  fot.  Mesta  de- 
len af  skogen  är  utödd.  —  Socknen  har 

1  fast  skola  oro  6  klasser,  1  skolhus 

med  19,200  qvadratfots  ytvidd.  —  Af 
fornlemniugar  finnas  flera  små  ättehögar 
strax  invid  Hesselsta;  i  kyrkdörren  ses 
följande  inskrift:  W.  x  l^itr  x  iik  X 
Tiiölauk  X  tt)au  x  i  risa  x  iJaruut 
X  SUll  ...  X  risti  x .  —  Gårdar 

och  verk:  Ytterqvarn  '/j  fiålse,  med 
jernbruk,  och  underlydande  1  '/.^  frälse, 
'g  skatte,  lyda  under  Skattmansö  säteri 
i  Hvittinge  socken.  —  Mjölkbo,  gammal 

herrgård  (se  den  art.).  —  Briinsta  '  ., 
mtl,  komminister-boställe;  —  Ulf  sta  '  .^ 
mtl,  militise;  —  Åby  V.,,  är  indraget 
milititfc-boställe;  —  T  Sonkarby  by  äro 
2:ne  välbyggda  gårdar;  —  Källsta  1 
frälse;  —  Ryssjö  '/o  och  Hellby  V4  mtl 
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frälse,  egas  af  häradshöfding  Heijne.  — 
A-dress:  Enköping  eller  Karleby  post- 
station. 

Östervallskog,  Oster-WaUskog  eller 
Östvallskog,  Ostevalskog  (1540),  i  äldre 
tider  Ustevattna,  Ostvattla,  Östervattn- 
skoga,  annex-socken  till  Holraedalg  pa- 

storat, är  belägen  uti  Nordmarks  härad 

af  Söder-Sysslets  fögderi  och  Wärmlands 

län.  13"^  4  mil  från  Carlstad,  med  en 
medelböjd  af  390  fot  öfver  hafvet;  area- 

len. 1.173  qvadratmil  land  och  O.isö  qv.- 
mil  vatten  (Forsell  uppgaf  30,271  tid, 
hvaraf  3,120  vatten),  är  fördelad  pä 

8-/3  nitl  skatte.  —  Socknen,  med  mager 
jordman  af  lera  eller  sand,  beboddes  år 

1866  af  1,280  inbyggare.  .\11  tast  egen- 
dom taxerades  sistn.  år  till  600,400  rdr 

rmt.  —  Socknens  namn  torde  vara  här- 
ledt  af  sjön  Osten,  nära  invid  kyrkan, 
som  reparerades  1639  och  1821.  Längsta 

kyrkoväg  är  1'  ,  mil.  Invid  socknens 
gamla  kyrka  qvarstår  ännu  det  torftiga 
boningshus,  der  konung  Carl  XII  hvilade 
öfver  en  natt,  da  han  efter  återkomsten 

från  Turkiet  begaf  sig  till  Norge.  Den 
träbänk,  pä  hvilken  han  Ing,  befinner  sig 
sedan  några  är  på  lifrustkammaren  i 
Stockholm.  Barnundervisningen  bestrides 
i  en  flyttande  skola  och  2  småskolor 
af  en  exam.  och  2  oexam.  lärare;  fattiga 

barn  underhållas  af  fattigvården.  Socken- 
bibliolbek  finnes.  Ingen  större  gård  är 
här  anmärkningsvärd.  Hemman  äro:  Bön 
25  åboer.  Djurskog  9  åboer,  Rommenäs 
16  åboer,  Strömmer  31  åboer  och  Stom- 

men 22  åboer,  af  1  mtl  hvartdera;  af 

öfriga  må  uämnas:  Amunderud  '3  skatte, 
Ifvarsbyn  iV.,  och  Björkenäs  '..skatte. 
—  Adress:   Okna. 

Öster-Wallby,  egendom,  se  Wallby, 
Öster-. 

Öster-Wåla,  socken,  se  Wåla,  Öster-. 
Tillägg:  Socknen  har  10  folkskolor,  der 
undervisningen  bestrides  af  3  lärare  och 
4  lärarinnor,  men  har  blott  2  skolhus; 

af  missionsföreningen  underhålles  en  flick- 
skola.    Här  är  poststation. 

Oster-å,  i  Jönköpings  län.  Under  uret 
1H65  hafva  undersökningar  utförts  öfver 

1  mils  längd  för  reglering  af  vatten- 
ståndet i  denna  å,  hvarigenom  c;a  8,960 

qvadratref  odlingsmark,  som  nu  lida  af 
öfversvämDing     och     oftast     stå     vatten- 

dränkta,  kunna  torrläggas  och  för  fram- 
tiden göras  fraktbara. 

Osterå,  kopparhytta  i  Stora  Koppar- 
bergs socken  och  län,  jemte  qvarn  (skatt- 

lagd  1809),  såg  och  tegelbruk,  egdes  år 
1865  af  notarien  E.  O.  Everström,  taf- 
xerades  ensam  till  1,800  rdr;  tillverk- 

ningen från  i  No  v.  1858  till  1859  har 
varit  88  sUl  1  Ut  \b  U  koppar;  äiven 
finnes  här  stampverk  ;  förut  har  här  också 

funnits  pappersbruk  och  klädesfabrik,  allt- 
sammans egdes  1825  af  tullinspektören 

Olof  FahlsJLein  i   Falun. 
Öster-Aker,  socken,  se  Åker,  Öster-. 
Österåker,  Österaaker  (1438),  socken 

och  patronelt  pastorat  af  3:dje  klassen, 
uti  Streiignäs  stift,  är  belägen  uti  Op- 

punda  härad  af  Nyköpings  län,  9*^  mil 
från  stiftsstaden  och  b^;^  mil  från  Öre- 

bro, mellan  Julita  med  sjön  Öljaren  i 
nordost,  Hjelmaren  i  vestnordvest,  Vestra 
Wingåker  i  sydvest  och  söder.  Socknen 

innefattar  pä  en  areal  af  O,.*)?»  qv.-mil  *) 
(=^  13,400  tid),  deraf  0,092  qv.rail  vatten, 
36''/n4  '"*^'  deraf  1^  ,,  skatte,  1  krono, 
33  ;f  frälse  och  beboddes  1867  af  1,885 

inbyggare.  ()ljarens  strand  är  bästa  byg- 
den; dess  omgifniugar  hafva  160  fota 

höjd  öfver  hafvet  eller  80  fot  öfver 
Hjelmaren ;  det  inre  landet  upptages  af 
flera  från  Vestra  Wingåker  inskjutande 

sand-  och  bergåsar;  rådande  jordmånen 
är  dels  lera,  dels  mojord.  Näringar  äro 

åkerbruk,  ängs-  och  skog.sbruk,  något 
bergsbruk,  l)fstående  af  jeinmalmsbryt- 
ning  ur  Blomsterhults  jerngrufvor;  slut- 

ligen fiske  m.  m.  Genom  utdikning  af 

Nyckel-  och  Redbokårren  ha,  under  året 
1861,  200  tid  gjorts  fruktbärande  och 

genom  Tartar-sjöns  sänkning  18  tid  od- 
lingsbar mark  uppkommit.  Hurableod- 

ling  bedrifves  af  en  och  annan.  Sock- 
nen är  i  allmänhet  väl  bebyggd,  till  stor 

del  genom  den  på  Carl  X Gustafs  tid  skick- 
lige statsmannen  Edvard  Ehrenstéen,  om 

hvilken  flera  sägner  äro  förvarade  ibland 
folket.  Hela  fastighetsvärdet  upptogs  i 
1865  års  bevillning  till  701,700  rdr. 

deraf  76,000  rdr  för  annan  än  jord- 
bruksfastighet. —  Pastoratet  är  patronelt 

för  egaren  af  For-ssby.  Kyrkan,  af  sten, 
utan  torn,  är  gammal,  men  ändrad  och 

tillbyggd     1786,    choret    har   varit   graf- 

*)  I  länakaienderD  för  ar  1868:   9,938  tid,  deraf 
V,in4  Sker,    I.03G  äng,   2,43;>  tkog. 
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ställe  för  slägterna  Kheweiihullt^r.  Khreii- 
stéeii    och    (jyldenstolpe.    den    sednares 
namu  tinnes  på  en  tafla  ölver  kyrkdörren; 

alla  voro  egare   af   P'orssby    |<ård.      Från 
medlet  af  1600-talet   till  1718  liafva  här 
varit    4    kyrkoherdar    af    8läf<tcn    Acrell, 
far  och  son  efter  h varandra.    Med   sock- 

nens fasta  skola  är  förenad  en  slöjdskola, 

dessntora   finnas  3  småskolor;    undervis- 
ningen  bestrides  af  2   lärare  och  2  lära- 

rinnor;   skolan   har    i    årlig    inkomst   af 
en  donation   27   rdr,  och    till    skolväsen- 

det är,   utom    de    396   rdr,  som   utgå  pr 

fyrk   och   af  person  samt  från  halfva  brän- 
vinsskatten,    anslaget     50    öre    af   hvarjc 
barn  i  termin  och  lika   mycket  af  hvarje 

kyrkogångs- hustru,  eller  omkr.    125  rdr; 
12  fattiga    barn     ha    hvarje    Lördag    fri 

middag  af    fattigvården,   —   Af  forulem- 
ningar  finnas  grafhögar  och   stensättnin- 
gar    vid    Forssby,    Torp    och    Boda,  en 
treudd     vid     Asko,     ett     kummel     vid 
Blomsterhult.      Allmogen     har    en    egen 
drägt,    stadfästad    af    konung    Gustaf   1, 
och  snarlik  den   Wingåkerska,  men   hvad 

qviunornas  angår,  ännu   mera  täck,  snar- 
lik —  säges  det  —  den,  som   brukas  på 

Greklands    öar.      Dylika    nationaldrägter 
äro  i  många  afseenden   af  godt  inflytande 
äfven  deri,  att  »lika  drägt  gör  sanuirägt». 
Ofvereusstämmelstin     i    klädedragten   och 

i   andra  fall  mellan  Österåkers  och  Wjng- 
åkers  socknar,    ätvensora     namnet,    torde 
vittna  om   härkomst  af  samma   stam.  — 
Gårdar:    Forssby  säteri,    hvarunder  lyda 

Ber  ga   1,  Bångarbohl    I,  Backa  ̂ :^,Frö- 
sevi   1 ,  Hulla   1 ,   Öfverhulla   1 .  Hedgölet 

Vo,  Kroken   '/;,,    Laggarbohl   '  .,,    Litcke- 

torp   ',2'  ̂J^fiff^torp   '  ̂.  Råd  '  ̂,  Stenbro 
'/j,  SL  ögen  1,  med   q  värn   lör  4   par  ste- 

nar. Sjögölet   *  4,  Lilla  och    Stora   Täp- 
pan •*/,,    Wad  '4,  Attersta  2,  med   såg, 

tegelbruk  och   kalkugn,  tillsammans  upp- 
tagande omkr.  sockneus  halfva  taxerings- 

värde; —  Lindberga    1    nitl,   med   Berga 
1    frälse,  kyrkoherdens   boställe ;  det  sed- 

nare  är  doneradt  från  F^orssby  1705;  — 
Kyrkobol    med    Sandstugan,    kaplansbol, 
äfven    tillkommet    genom    donation.   — 
Åsko,   Askarboda,    Berga,    Blomsterhult, 
Boda,  Brogetorp,    Gräjsbol,    Hulla  med 
såg.  Nyckelboda,    Snytan,    Säby,    Torp, 
Täppan,     Wannala,     Wästorp,   Attersta, 

byar,  som    egas  af    allmoge.   —   Adress: 
Wingåker  eller  As. 

VJI. 

Österåsen,  by  i  Häggeuäs  socken  af 
Jämtlands  läns  Norra  fögderi,  vid  pass 
3  mil  från  Östersund;  pa  11  n:r  med 
33  hemmansbriikarc;  c:a  300  inbyggare; 

taxeringsvärdet  år  1865  var  HH,0(Ki  rdr: 
här   iir    poststatioii. 

Osteräng,  Öslerungen,  egendom  uti 
Kinne  hiirad  och  Skaraborgs  län,  är  vac- 

kert belägen  nära  Wenern  vid  pass  2 

mil  s.o.  från  Mariestad  och  ̂ ^/^vail  n.o. 
från  Lidköping.  Den  består  af  llVinitl, 

deraf  F^orsshem  2  Va  skatte,  1  frälse.  Ar- 
torp  3'  ._.,  Boderna  ̂ ,4,  Stottorp  '/'j-  a''» 
frälse,  Lindebolil  '.  ̂  skatte.  Bråten  Vs 

skatte  samt  7  lägenheter,  alla  i  F^orssheras 
socken,  Bolum  J  mantal  frälse,  Wäsäter 

•'/4  frälse  och  F'ullösa  1  skatte,  gemen- 
samt kallade  Mahna  gård,  uti  Fullösa 

socken;  hela  arealen  uppgifves  till  5,0(>0 
tid,  deraf  1,200  åker,  1,300  äng  och 
beteshagar  samt  2,500  tid  skog.  Enda 
egare  som  med  bestämdhet  kan  uppgifvas, 
är  landshöfd,  H.  A.  Hamiltou  jemte  flera 
bröder,  hvilka  åtminstone  från  början  af 
1850-talet  innehaft  och  ännu  år  1867 
innehade  egendomen.  Under  deras  tid 
har  här  gjorts  mycket  för  åstadkommande 
af  förbättrade  kreatursracer;  så  inskrefs 

hit  1856  från  England  21  st.  ungnöt, 

hvilka  placerades  på  de  egendomen  un- 
derlydande gårdarne,  men  några  af  dem 

angrepos  samma  år  af  lungsjukan;  hvita 
ankor  af  spansk  race  och  af  dufvor  icke 
mindre  än  12  olika  slag  omnämnas  vid 

denna  egendom.  Linder  året  1863  ha 
här  ansenliga  qvantiteter  af  ben  blifvit 
beredda  till  gödning  genom  släckning 
med  kalk.  För  sin  utmärkta  ost,  den 

s.  k.  Österängsosteu,  är  egendomen  ock 

känd;  hela  tax.-värdet  upptogs  i  1865 
års  bevillning  till  288,000  rdr;  samma 
år  bodde  på  dess  egor  650   personer. 

Österänge,  tre  och  V ;/  mantal  frälse 
uti  Öster-Leufsta  socken,  Olands  härad 

och  Uppsala  län.  med  12  heramausbru- 

kare;  arealen  är  9.253  qvadratref.'  deraf 705  åker,  1,516  äng. 

Österöd,  ett  skatte-hemraau  af  1  ratl 
i  Bro  socken  af  Stångenäs  härad,  Göte- 

borgs och  Bohus  län,  vid  pass  4  mil 
från  Uddevalla;  är  år  1674  af  staden 

Strömstad  utbytt  från  kronan  emot  går- 
den Folkerstad  i  Skee  socken,  som  lik- 
väl rantade  8  t:r  laudsskyld,  hvaremot 

Österöd  endast  3.    Det  hade  år  1865:  2 
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Äby-  och  Bro-fjordarne  lorekommer  en 
snäckmergelbank  af  ovanligare  niäktighet 
och  fullkomligt  ren  från  andra  jordarters 
tillblandning.  Annn  år  1860  begagnades 

väl  endast  af  de  närmast  liggande  hem- 
manen tillgängen  till  detta  utmärkta 

torbättringsmedel,  men  den  skulle  utan 
tvifvel  vara  förtjent  af  en  allmännare 

uppmärksamhet. 
Ostfora,  frälse-säteri  uti  Järlfisa  soc- 
ken, Hagunda  härad  och  Uppsala  län, 

vid  Östfora-sjöu,  3*/ 4  mil  från  Uppsala 
och  lastageplals,  består  af  V2  mantal; 

underlydande  hemman  äro  Blackbo,  Katt- 
böhle  (KjertböhK")  och  Karinbo,  hvart- 
dera  af  '  4  mtl,  med  dertill  hörande  6 
dagsverkstorp;  egovidden  iir  3,552  tid, 
deraf  793  tid  iurösnings-  och  2,759  tid 
afrösningsjord.  Alla  byggnaderna  vid  Öst- 
fora  äro  uppförda  sedan  1853,  deribland 
en  stor  sågbyggnad  med  2:ne  finbladiga 
dubbelramar  och  cirkelsåg,  bränneri,  qvam 
om  2  par  stenar,  mälterier,  ladugård  för 
14Ö  st.  täkreatur.  Större  delen  af  de 

gående  verken  bestå  af  gjutgods  och 
drifvas  alla  af  vattenkraft;  till  sågverken 

är  gräfd  en  kanal  af  omkring  ̂ /4  mil; 
i  grannskapet  tinnas  rika  kalkberg;  god 

är  ock  tillgången  på  grof  såg-skog  och  kol 
till  afsalu.  Bland  egare  nämnas  grefvinnan 

Juliana  Horn  1740,Lagerbring  1825,  Buc- 
kan  1849;  af  närvar,  egaren,  C.  Petters- 

son på  Eklunda,  är  godset  köpt  för 

72,3<Xj  rdr.  —  Östfora  utgör,  med  250 
inbyggare  på  V2  qvadratmils  ytrymd,  ett 
»koldistrikt  med  en  småskola,  der  under- 

visningen bestride-s  af  en  lärare. 
Ostgjuten,  sjö  i  Kisinge  socken  af 

Östergötland,  gifver  vatten  såväl  åt  Glan 
och  Motala  ström,  som  åt  Tisnaren  och 

Nyköpingsall. 
Östhammar,  Östhamar  (på  1400-talet), 

sjöstad  i  Roslagen,  Frödsåkers  härad  af 
Stockholms  län,  under  GO  grad.  15  min. 
polh.,  x4  mil  från  hufvudstaden  och  7  från 

Uppsala,  är  belägen  utmed  innersta  (ve- 
9tra)  stranden  af  den  s.  k.  Östhammars- 
fjärden,  hvilken  vid  Siiigö  sund  inskjuter 
från  hafvet  i  sträckning  från  s.  o.  till 
n.  v.  och  h vartill  det  norra  inloppet  först 

i  I5:de  «eklet  synes  hafva  l)lifvit  igen- 
grnndadt.  Naransaui mansättningens  sed- 
nare  del  synes  häntyda  på  en  i  äldre 

tider  existerande  bergsbruksrörelse,  hvil- 

ket  vinner  sannolikhet  genom  den  ym- 
niga tillgång  pa  grufvor,  som  i  denna 

trakt  företinnes.  Stadens  första  anlägg- 
ning är  hvarken  till  tid  eller  anledning 

känd,  men  att  dess  ålder  är  ansenlig 
finner  man  bland  annat  deraf,  att  dess 

privilegier  blefvo  af  konung  Albrecht  år 

1365  (1368)  förnyade  och  18  år  deref- 
ter  ytterligare  utvidgade.  Om  dess  forn- 

tida betydenhet  vittnar  dels  det  förhål- 
landet, att  dess  sjöfart  och  handelsft'ihet 

1461  förbjöds  såsom  varande  Stockholms 
stad  till  förfång  (dref  betydlig  handel 
med  råg  och  korn),  dels  deraf,  att  dess 

namn  meddelar  sig  åt  hela  den  omgif- 
gifvande  orten,  hvilken,  med  borgen  eller 
sloftet  Osthammarshus  till  hufvudsäte,  vid 

Husbacka  norr  om  staden,  ofta  i  häf- 
derna  förekommer  under  benämningen  (.>«?- 
hammars  län  (bestod  1413  af  4  socknar, 
sannolikt  nuvarande  Frösåkers  härad), 

hvilket  förlänades  år  1442  till  erkebi- 
skop  Nieolaus  Ragualdi,  med  undantag 
endast  af  Löfsta  och  Håldenäs  socknar). 
Om  denna  borg,  som  ansågs  nog  vigtig 
för  att  år  1434  af  Engelbrecht  belägras, 
känner  man,  att  den  vid  detta  tillfälle 
genom  brand  förstördes  af  slottsfogden 
sjelf,  hvilken  då  flyktade  till  Stockholm, 

men  den  uppbjggdes  sedan  åter.  Efter  of- 
vannämnda  förbud,  och  då  hamnen  eftev 
hand  blifvit  mycket  uppgrundad,  flyttade 

invånarne  nästan  raangrannt  till  Ore- 
grunds-näs,  och  anlade  den  nuvarande 
grannstaden  Öregrund,  hvilken  således 
är  en  koloni  från  det  gamla  Östhammar; 

men  sedan  det  lilla  antal,  som  qvar- 
stadnat,  efterhand  tillvuxit,  sökte  och  er- 
höllo  de  tillstånd  att  bilda  en  ny  stad, 

som  fick  sin  plats  vid  stranden,  på  obe- 
tydligt afständ  från  den  förra,  och  som 

år  1521,  vid  Öregrunds  ödeläggande,  er- 
höll en  väsendtlig  tillökning  af  från  denna 

sednare  återflyttande  borgare;  hvarefter 
det  nya  Östhammar,  som  år  1539  erhöll 
skyddsbref  och  sedermera  privilegier  af 

Gustaf  I,  synes  hafva  teraligen  raskt  för- 
kofrat  sig,  enär  det  redan  1550  namnes 

jerate  Stockholm  och  Gefle  såsom  drif- 
vande  haiulel  äfven  på  utrikes  ort.  Om- 

ständigheter inträffade  dock  snart,  som 

föranledde  de  flesta  invånarnes  öfvcrflyt- 
tande,  pä  kongl.  befallning,  till  Öregrund, 
hvars  borgare  sedermera  i  långliga  tider 
visade  en  låg   afund   emot    raodersorteu 
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Östhammar  genom  allchiinda  intrång  och 

förföljelser,  som  måste  afstyras  med  ut- 
färdande, af  flcre  s.  k.  skyddsljref  och 

förnyade,  stadfiistandtn  af  dess  privilegier, 
hvilket  dock  ej  kunde  förhindra  ett  högst 

menligt  intlytande  pä  stadens-  frirkofran. 

\s  1719  härjad«'s  den  dessntoni  af  rys- 
siirue,  h  varvid  indast  kyrkan  nndgick 

hrandcn.  Afven  efter  denna  tid  förnya- 
de Uregrunds-boernn  sina  försök  att  bo- 

röfva  det  ur  askan  sig  resande  Ostham- 
mar dess  stadsrättigheter,  och  ehuru  detta 

misslyckades,  har  staden  dock  fortfarit 

att  vara  en  af  de  obetydligaste  i  riket, 
hvartill  ock  sedanden  iir  1795  inträttade 

vådeiden  i  sin   inäu   bidragit. 

Till  planen  är  den  nuvarande  staden 

så  pass  regulier.  som  lokaliteterna  med- 

gifvit;  den  sträcker  sig  längs  den  bug- 
tiga stranden  med  en  längd  af  200 

och  en  medelbredd  ni'  130  famnar*) 
samt  med  temligen  raka,  ehuru  i!J  med 

hvarandra  vinkelräta  gator  och  grän- 
der. Hus  och  tomter  äro  till  antalet 

120*"X  sedan  1840-talet  tillökta  med  12, 
pÄ  en  areal  af  ungefär  42  tunnland  och 
med  ett  taxeringsvärde  af  onikr.  214,700 

rdr  rmt,  utom  för  allmänna  byggnader. 

Som  segelleden  i  fjärden  endast  är  till- 
gänglig för  föga  djupgående  fartyg,  och 

hamnen  är  siirdcles  grund  och  osäker, 

nödgas  man  i  stället  begagna  Giras  bruks 

närbelägna  lastageplats,  Husbacka,  med 

12  å  14  fots  djup,  vid  den  alltför  obe- 
tydliga sjöfart  som  ännu  idkas,  helst 

staden  på  sed  na  re  tider  ej  egt  mer  än  ett 

par  däckade  fartyg;  med  Stockholm  och 
Norrtelje  har  den  äugbåtskommunikatiou. 

—  Fisket,  som  förr  varit  stadens  mest 

lönande  näringsgren,  har  betydligt  afta- 
gitj  handelsrörelsen,  fordom  tidtals  liflig 

nog,  är  numera  af  föga  vigt,  men-  till- 

tager dock  småningom;  jernmalm,  ström- 
.ming,  ved,  spannmål  och  ladugardspro- 
dukter  ansättas.  Af  handlande  fuunos  här 

år  1853:  10;  deras  antal  är  för  närva- 
rande endast  omkring  8.  Handiverkare 

äro  några  och  fyratio,  men  af  faliriksid- 
kare  fuunos  iinnu  för  några  få  år  sedan 
blott  4.  Jordbruk  idkas  endast  å  sta- 

dens egandc  1'  :;  mantal  skatte,  1  frälse 
Gammelby,  c:a  236  tuunl.,  af  Börstils 

socken.     I  allmän  bevilluing   erlade  sta- 

•-  Efler  Djuibeiir,  iir    1818. 
*•)   108  efter  Riulbtck. 

den  1864:  921  rdr,  deraf  af  fabrikanter 

och  handtverkare  c:a  98'/4  rdr  rmt.  En 
specialitet  i  afsecnde  på  näriugarne  har 
af  ålder  varit  lorfärdigandet,  vintertiden, 

af  en  större  mängd  näfverskodon,  menäfven 

donna  tillverkning  lärer  betydligt  nftagit. 

—  Folknummern.  som  för  1815  upp- 
gafs  till  50u,  har  sedan  dess  långsamt 
stigit,  så  att  den  för  närvarande  utgör 

något  öfver  600,  deribland  dock  mer  än 
Vs  frän  skatt  befriade.  Här  skall  ännu 

finnas  en  qvarlefva  af   ziguenarstammen. 

—  Af  oflfeutliga  byggnader  finnas  blott 
de  allraoundgängligaste.  Rådhuset,  vid 

det  föga  rymliga  torgel,  är  af  träd;  folk- 
skolehuset nybyggdes  1830,  är  indeit  på 

3  klasser,  c:a  60  barn  undervisades  der 

1865  af  en  examinerad  lärare,  medan 
20  undervisades  enskildt;  till  stadens 

paedagogi  äro  anslagna  omkring  8  t:r 

krouotionde-spannmål  af  Gräsö  gård  och 
den  har  äfven  af  donation  en  årlig  inkomst 

af  27V'.>  i'fli'-  —  Kyrkan,  invigd  1675 
och  belägen  i  stadens  sydligaste  del, 

är  af  gråsten,  84  fot  lång  och  32  fot 
bred.  För  längre  tid  tillbaka  begagnade 
Östhammars  invånare  Börstils  socken- 

kyrka, och  staden  utgör  ännu  i  dag  an- 
uex  till  nämnda  församling;  väl  sökte 

den  1777  tillstånd  att  bilda  eget  pasto- 
rat, men  fick  afslag;  har  dock  egen 

komminister  sedan  1730  med  boställs- 

hemmanet  %  mtl  Gamlebyn.  —  Fattig- 
försörjningen bestrides  dels  ur  befintliga 

fonder,  dels  genom  sammanskott.  — 

Här  finnes  apothek,  postkontor;  provin- 
cial-läkarens  bostad,  tings-  och  fattig- 

hus m.  m.  En  badinrättning  lärer  komma 

att  anläggas,  men  den  pågående  aktie- 
teckningen säges,  i  anseende  till  ogynn- 

samma pekuuiära  förhållanden,  ej  vilja 

taga  fart.  —  Osämjau  mellan  de  begge 

grannstäderna  synes  ändtligen  hafva  upp- 
hört, enär  Oregrund  och  Östhammar  nu- 
mera hafva  gemensam  borgmästare,  som 

äfven  är  postmästare  och  tullinspektor. 
Bisittare  i  Östhammars  magistrat  och 
rådstufvurätt  äro  4  rådmän.  —  Här  hål- 

las årligen  tveuue  marknader,  i  Juni  och 

September.  —  Staden,  som  hör  till  5:te 
klassens  städer,  har  till  vapen  en  fisk  under 
ett  utsträckt  nät,  och  dess  rangnuramer, 

som  liere  gånger  förändrats,  är  nu  74. 
Östkind,    Östkimla,    Oskin,    härad    i 

Linköpings   län    af    Wikbolauds  fögderi 
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utgörande,  med  Lösings,  Björkekinds,  Brå- 
bo  och  Memraings  härader,  en  domsaga, 

är  till  största  delen  beläget  utmed  Brå- 
viken*  södra  och  sydvestra  strand,  allt- 

ifrån Svinsundstjärden  åt  öster  och  syd- 
ost intill  Arkö:  tor  öfrigt  omgifvet  i 

söder  af  Aspöljärden,  i  s.v.  af  Björkekinds 
härad,  upptager  det  nordöstra  delen  af 
hallon  mellan  Wikbolandet  (i  forntiden 

benärad  »Mellan-Vika»)).  jemte  en  föga 
bebodd  del  af  Kolmorden,  omkr.  Qvar- 
sebo,  hvilken  varit  häradsallmäuuing.  Det 
har  en  utsträckning  af  3  mils  längd  mot 

sydost, med  ̂   -j  till  1^4  mils  bredd, förutom 
skärgården,  som  räcker  ännu  öfver  1 
mil  utåt  sjön;  en  mindre  del,  den  af 
K.olraorden,  ligger  norr  om  Bråviken, 
med  iV.j  mils  längd  åt  öster  utmed 
vattnet,  och  med  '/._,  mils  bredd.  Hela 

arealen  uppgifves  af  Thara  till  2^/3  qv.- 
mil.  hvaraf  '40  vatten,  utom  andelame 
af  hafvet  och  Bråviken.  af  Hahr  till 

3,\3-2  qvadratrail.  deraf  <».i>-.'3  vatten  eller 
71,950  tunnl.  fast  mark;  (Forsell  uppgaf 
62,046  tid,  deraf  1,040  vatten).  Häradet, 
med  en  medelhöjd  af  80  fot,  hörer  till  större 

delen  till  5.  k.  Ostan-Stång  och  läneis 
slättbygd:  norra  delen  upptages,  såsom 
ofvan  nämdes,  af  Kolraordens  bergås,  och 

ar  brant  stupande  mot  sjön:  intet  vat- 
tendrag af   betydenhet   tinne.i.     Näringar 

äro:  åker-  och  skogsbruk,  bergsrörelse, 
fiske  och  sjöfart.  I  medeltal  var  1865 
ett  helt  hemman  taxeradt  till  17,225  rdr. 
Ibland  de  många  öar,  som  höra  hit. 
märkas:  Arkö  (Alneckia).  vid  yttersta 
spetsen  af  Wikbolandet.  hvilken  ö  varit  en 

mycket  besökt  hamn,  Alrceckiossund  kal- 
lad, hvarest  år  1439  stillestånd  afslöts 

mellan  Carl  Knutsson  och  konung  Erik 
XIII ;  här  har  fordom  varit  en  skans. 

nu  är  der  en  båk  uppförd;  på  nordvestra 
udden  finnas  2:ne  jättegrytor;  Gränsön, 
med  ett  stort  stenkummel;  Aspö,  med 

begrafningsplats  för  sjöfarande;  Ståtig- 
skär,  en  liten  bergholme,  med  en  30 

alnar  hög  spirbåk.  I  Liljegrens  runur- 
kunder uppgifves  inom  häradet  finnas  5 

runstenar.  —  Märkligare  ställen  äro : 
Bråvalla  slätt,  Jämsjöborg  och  Såtre 
skans:  Gottenviks  kopparverk,  samt  de 
större  och  bättre  bebyggda  säterierna 
Broxvik,  Ho/gren,  Jonsberg,  Mauritzberg, 
Näs,  Rotenberg,  Skenas,  Sörbyholm  och 
Ållonö.  Tingsstället,  fordom  å  Lytisbergh 
(1438)  och  ännu  år  1760  vid  Husaby 
kyrka,  är  nu  vid  Höckerstad  i  Östra  Xy 
socken  af  Björkekinds  härad.  Sigillet 
är  en  fisk  uti  vatten,  h  varom  kring  står 
Oskinshcera  1580.  —  Hemmantal,  folk- 

mängd m.  m.  visar  sig  af  nedanstående 
tabell. 

Soeknarnes   namn. 

Henn- 

mantal. 

Härad^hammar,  Hersemme  ( 1 380, 1 403) |  6  2 V2 

Jonsberg    51'/^ 

Östra  Husby,  Husaby  mellan  Vika(1420)|  99'  ,, 
Qvarsebo  (Qvarnosabodha)    6'  g 
Östra  Stenby.  Stenby  el.  Stenbo  (1378)1  66% 

Summa  287  V3 

Folkm.    i  Taxeringsvärde, 

löoo  ■  I  (ör  j.br.eg.      statens     annaofast. 

l7460  '1.036,867   4,500'  11,895 
1,550   943,000   |  32,365 

1 ,902 "  1 ,400,350|  1 03,500'   24.590 
658'!    263,4501     9,000|   28,000; 

1,270  il,182,630|     — — J    15.724 

67840  "14,826.297' 1 17,000  Ti  2,574 

Östmark,  annex-socken  till  Fryksände 
pastorat,  hvarifrån  den  dock  vid  näst  in- 

träffande ledighet  skall  skiljas  och  utgöra 

ett  .särskildt  regalt  pastorat  af  3:e  klas- 
sen iuora  Carlstads  stift,  är  belägen  uti 

Öfra  Fryksdals  härad  och  Norr-Sysslets 

fögderi  af  T\'ärmlands  län,  12^ 't  mil  n.v. 
från  Carlstad;  arealen.  ~,\ji  qv.mil  land 

^  49,086  tid  och  0,i-:;  qv.-rail  vatten 
(Enligt  uppgift  till  Stat.  Byrån,  insänd 

genom  Hush. -Sällskapet:  79,960  tid,  deraf 

2,643  odlad  jord,  525  äng,  56,914  skogs- 
mark), är  fördelad  pä  endast  5jll  mtli  531 

brukningsdelar  och  bebodd  af  5,580  inb. 

(2,200  fler  än  1830).  Socknen  utgör  nord- 
ligaste delen  af  häradet;  här  ligger  Äöw- 

neberget,  kanske  det  högsta  inom  pro- 
vinsen; \fnlMnseu.  ett  gneissberg  af  gan- 

ska ansenlig  höjd  i  nordvestra  hörnet;  i 
NuVaberget  förekomma  mäktiga  lager  af 

bituminös  gneiss  och  glimmerskiffer;  Hof- 
fjäU  på  gränsen  mot  Hvitsand;    igenoin 

•  enl     panlors    uppgift.      ''  1,911  enl.  I86.T  ars  mtls-längd.      '  TM  enl.  d:o  d:o.     •"  ♦»786  enl.  d:o  d:o. 
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socknen  flyter  ett  från  den  inom  Norge 

belägna  Södra  Röjdon  kommande  vatten- 
drag, hvars  stränder  väl  äro  odlade,  men 

jordmanen  fattig;  i  allmänhet  är  doek 
den  jord,  som  socknen  med  största  flit 
odlar,  mycket  tacksam.  Jordmanen  är 

lera  i  de  lägre  och  sand  i  de  högre 
trakterna.  Nödbrödsämnen  lära  väl  nu- 

mera knappt  någonsin  begagnas.  Der- 

emot  börjar  l)egagnandet  at"  råg  i  stället 
för  halra  mer  och  mer  vinna  insteg. 

Sedan  1857.  da  mycket  säd  hittörde.*  i 
anledning  af  missväxten  1856,  hvilken 
här  förorsakade  en  allmän  nöd,  till  hvars 

aflijelpande  nästan  hela  taderntsiitndet 

offrade  frikostiga  gätvor,  har  hågen  blif- 

A  it  väckt  tor  nyodlingar  och  jordens  ända- 

målsenligare  skötsel,  så  att  någon  spann- 
målshandel i  större  omfång  icke  behöfver 

ega  rum;  den  köpande  dagakarlen  eller 

småbrukaren  finner  behofvet  uppfyldt  in- 
om socknen.  Redan  förut,  frän  och 

med  år  185o,  hafva  nyodlingar  och  för- 
bättringar blifvit  verkställda  genom  att 

Öfra  Fryksdals  arbetsinrättning,  som  då 

inrättades,  lemnade  smärre  penninge- 
lån åt  mindre  bemedlade  jordbrukare. 

Då  landthandeln  först  blef  tillåten,  kunde 

ingen  sådan  idkas  i  Ostmark.  emedan 

folket  ej  en  gång  kunde  köpa  nog  lifs- 
medel.  Nu  (1864)  ha  6  handelsbodar 

här  god  afsättning.  Tiggeriet  fortfar  väl. 

men  ej  en  fjerdedel  emot  hvad  det  var 
före  1853 — 55.  Allt  detta  oaktadt  är 

lagsökningarnas  antal  olyckligtvis  större 

än  för  10  år  sedan,  samt  ske  till  tre- 

Qerdedelar  för  skulder  till  socknens  hand- 
lande och  utgöra  ett  nedslående  bevis 

på  allmogens  lättsinne  och  obetänksam- 
het, att  icke  rätta  utgifterna  efter  sina 

inkoraster,  så  länge  tillfället  och  krediten 

medgifva  de  sjelfskapade  behofvens  till- 
fredsställande; hvilket  är  så  mycket  sorg- 

ligare när  man  betänker,  att  den  så 

nyligen  öfvcrståndna  svåra  missväxten  ej 
fått  \erka  en  förändring  och  gifva  rum  för 
en  bättre  hushållsanda,  och  utan  detta 

beklagliga  sjdfförvållade  onda  skulle  Öst- 
marks socken  nu  vara  rik.  En  ängs- 

vattning, som  1861  skedde  vid  Tväräna, 

har,  ehuru  verkställd  i  liten  skala,  lem- 

nat  ojäfviga  bevis  på  nyttan  af  ett  all- 
männare bruk  deraf.  Skogarnas  mera 

omsorgsfulla  vård  och  skötsel  är  af  be- 
hofvet   påkallad.       Imellan    kyrkan    och 

norska  gränsen,  i  närheten  af  Kaikelands- 
torp,  ar  nyligen  med  statsanslag  (35,00() 

rdr)  en  vag  anlagd.  Hela  fastighetsvär- 
det upptogs  i  1H66  års  bevillning  till 

95<),7(»i>  rdr  rmt.  deraf  60,600  rdr  för 

verk.  Fryksändi  församling  har  emot- 
tagit  inflyttningar  frän  nästan  alla  rikets 
delar,  hvilket,  mera  här  än  annorstädes, 

måste  ha  bidragit  till  öfverbefolkniugen, 
hvaraf  hela  Norra  Wärmlaud  kom  att 

lida.  fla  Svenskarnc  nedifrån  och  Fin- 

narne  uppifrån  tjellen  n'.ed  hvarandra 
sammanstötte.  Deraf  uppkom  i  Östmark 

en  större  fattigdom  än  på  något  annat 
>tälle.  Östmark  blef  törst  1789  sacellani 

och  helt  och  hållet  skildt  från  Fryksände 

socken,  sedan  åboerna  på  hemmanen  Ost- 
Mark,  Mellan-Mark,  Sör-Mark  och  Lån- 
ijernd  i  norra  ändan  af  nämnda  socken, 

jemte  några  Finntorp,  genom  resrtlution  af 
d.  19  Maj  1761  erhållit  tillstånd  att  bygga 

en  kapellkyrka,  somi  uppfördes  på  hem- 
manet Ostmarks  egor  ej  långt  från  sjön 

Klaggen,  norr  om  Lekvattens  kapell,  och 
1765  invigdes.  Kyrkans  grundläggare, 

riksdagsmannen  Per  Persson,  var  den 

förste,  som  begrofs  på  kyrkogården.  Den 
förste  komministern  blef  Magnus  Frychius 

i  1827.  Barnundervisningen  bestrides 

i  4  flyttande  skolor  och  i  4  småskolor, 
af  4  examinerade  och  4  oexam.  lärare, 

skolbarnens  antal  1,250,  deraf  72  i  hem- 

met; skolornas  antal  10,  deraf  6  med  plan- 

teringsland; sockenbibliothek  finnes.  — 
Här  märkes:  Conradsforss  stångjerns-  och 
manufakturverk  (det  förra  nu  med  3  här- 

dar) med  underlydande  358  öresland  i 

hemmanen  Langerud,  Östmark  och  Rögd- 
åsen  (hela  taxeringsvärdet  118,000  rdr), 

egare  brukspatron  R.  Wejdling;  —  Röjdå- 

fors  jernbruk  (se  d.  art.);  —  Tväråna, 
'/4  mtl  skatte,  med  laudthandel,  qvarn 

och  såg.  —  Hemmans-namn  äro  vidare: 
Arnsjön,  Gransjön,  Mullkärn,  Ritiisjön, 

Råbäcken  och  Ulf  sjön.  —  Adr.:  Sunne. 

Ostmål,  gård,  se  Ödsmål. 

Ostnor,  by  uti  Mora  socken  af  01- 
van- Siljans  fögderi  och  Stora  Koppar- 

bergs län,  vid  pass  9  mil  från  Falun, 
Vs  tnil  från  Nora,  på  23  nummer,  af 

104'/4  jordetal,  med  c:a  420  inbyggare, 
deribland  skickliga  väggurni åkare.  Idenna 

by  har  man  ifrån  en  tämligen  hög  kulle, 

vanligen  kallad  Östnorsbacken,  nära  vid 
Kristinebergs  gästgifvaregård.   en  herrlig 
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utsi^  ötver  Mora  kyrkobygd,  åt  söder 
öfver  kyrkostranden  Saxviken  och  utantor 
holmarna,  som  intränga  i  denna,  öfver 

sjelfva  Storsjön,  och  midtemot  ses  Ut- 
raedlands  talrika  stugor.  Kullen  är  om- 
gifven  af  björkar  och  inhägnad  af  theol. 
d:r  And.   Svedelius. 

Östra,  härad  i  Blekinge,  ensamt  ut- 
görande länet'-  l:sta  domsaga  och,  med 

Medelstads  härad,  länets  l:sta  fögderi, 
med  tingsställe  vid  Lyckeby  i  Augerums 
socken.  Det  gränsar  i  norr  till  Södra 
Möre  och  Kouga  härader  i  Småland,  i 
vester  till  Medelstads  härad,  med  Bröm- 

'  sebäch  på  lorra  och  éSillån  samt  Hockla- 
bergvt  på  sednare  stället,  till  hufvudsak- 
liga  gränsskilnader;  i  öster  och  norr  gränsar 
hSradet  till  den  s.  k.  Östersjön.  Längden 
och  bredden  äro  ungefär  lika,  utgörande 

omkring  3  mil;  arealen,  efter  Hahr  o,;'Ji 
qvadratmil  land  =  127,078  tid  och  0,iiiö 

qv.mil  vatten  (Forsell  uppgaf  hela  area- 
len tUl  133,095  tid,  deraf  4,720  vatten), 

är  fördelad  pa  296  .{  mtl,  deraf  9*6+ 
krono,  3  frälse  och  resten  skatte,  mellan 

8  socknar  och  2  köpingar  (se  omstå- 
ende  tabell),  bebodda  år  1865  af  cirka 

24,1W  inbyggare  (1790  utgjorde  folk- 
mängden 10,3W),  samt  Carlskrona  stad 

med  16,425  inv.  Hit  hör  en  ganska  stor 

skärgård;  bland  dess  öar  må  näranas:  Rune- 
skår,Bruneskär,  JVkskdr,  Långaskär, Styr- 

holm,  Utklipporna  med  länets  enda  fyrtorn, 
Wideskär,  Ljnngskär,  Kongskär,  Ytterön, 

Utlängan,  Hästholrntn,  Hylteskär,  Öppe)i- 
gafvel,  Stenshamn,  Ungskär,  Gräbbehall, 

Inlängan,  Måsaskär,  Långören,  Hammar- 
öre, Torrwnsskär,  Tvågöla,  Eneskär,  Mal- 

qvåra.  Flakeskär,  Ronnekläppen,  Thora- 
sknr,  Sennoren,  Litlö,  Gullö,  Själlö,  F^åjö, 
Såljö,  Wärkö,  Almö,  Aspö,  Arpö,  Has- 
selö,  Tjtirkö,  Kvngshotm  och  Hästö.  Lan- 

det har  en  medelhöjd  af  85  fot.  I  Kri- 
stianopels  och  Thorharans  socknar  tinuas 
på  flera  ställen  en  stark  sandjord  och 
flygsand,  som  ät  mindre  behaglig  både 
för  åkerbrukaren  och  den  resande;  orten 
derorakring  är  tnera  jetnn  än  bergig, 
har  äfven  tillräcklig  skog,  dock  ej  af 
timmer;  det  öfriga,  som  bar  lermylla 
me<i  någon  sand,  är  bördigt,  skogrikt 
och  bergigt.  Den  odlade  jorden  uppgafs 
186<J  till  8,640  lid  och  naturliga  ängen 
till  7,184  tid.  År  1865  var  ett  helt 
mantal  i  medeltal    taxeradt    till   30,125 

rdr     Verk  och   inrättningar  voro  tax.  tiH 
35<U6(t  rdr  rmt. 

Östre  hccret  (år  1445),  Österst  hcuret 

(i  konung  Waldemars  jordebok  1331) 
utgjorde  fordom  Lycka  län,  och  sedan 

Kristianopels  höfdingadörae.  Af  lands- 
höfding  Duréels  afskeds-bref  till  Carls- 

hamns borgerskap  dat.  d.  9  Mars  1675, 
Hnner  man,  att  Östra.  Medelstads  och 
Bräkue  härader  för  en  tid  lydt  under 
Kronobergs  landshöfdingedöme. 

Bland  historiska  minnen  må  här  några 
antecknas.     Under  Kristian  IILs  tid   ut- 

bröt 1536  i    Blekinge    ett    uppror,  som 

dock  snart  dämpades  och  för  hvilket  in- 
vånarne  erhöUo  konungens  förlåtelse;  dock 
måste  af  Östra    härad    (då   Lycka  län)  i 

böter  erläggas   100  oxar,  h vilka  afifördcs 

till  Köpenhamn.     År   1564  brandskatta- 
des  häradet  af  Svenskarne  samt  blef  med 

trohetsed  Erik   XIV   förbundet,    men  öf- 
vergången  till  svenska  kronan  var  af  föga 

varaktighet,   emedan    länsmannen  i    Söl- 
vesborg,   Werner    Parsberg,    underrättad 

om  hvad  som  händt,  genast  sammankal- 
lade häradets  inbyggare  i  Lyckeby,  då  han 

med    biträde   af  uppbådad    allmoge   oeh 

de  knektar,  som  hade  sin  station  i  Rott- 

naby  tvingade  dem  att  uppsäga   den  af- 
lagda  eden  och   åter  svärja  trohet  åt  kon. 
Fredrik.     Efter   fredsslutet    i    Knäred   år 

1571  förklarades  Blekinge  tillhörn  Dää- 
mark,  och  för  att  bota  de    under  kriget 
lidna  olyckorna   lemnades    Östra   härads 
invånare,  som  mest  lidit,  eftergift  af  skatt 
och    landgillen    ni.   m.,    samt    året  derpä 
audra  förmåner.    År   1585  tillvägabragte 

en  Jon  Skomager  med  sitt  anhang  några 

upproriska    rörelser    i    detta    härad    och 
föröfvade    der    mord,    men    snart   blefvo 

de  brottsliga   gripna   och   straflfade  s«n»t 
lugnet  återstäldt.     Märkligaste   historiska 

'   4iiinuet    är  dock    tabtadt    vid    BrOmsebro, 
genom  fredsslutet  der  1645;    vid  stället 
ti  linas    dock    endast    några    stenar;    vid 

'    Kristiiinopd   äro   några    lerauingar   efter 
Avaskdrs  kyrka,  en  ristning  i  HästhaUvn, 

Pyslingbacken,  en  ättehög  och  några  of- 
frraltaren    vid    Thorhamu,    en    offentlig 

tippraaning  i  runskrift  på  Storkon,  trenne 
ninstenar    samt    några    bautastenar    och 

,    högar  i   Lösens  socken.     Häradets  sigill, 
.som   aHees  ej  kunna  vara  äldre  än  sedan 
1716,  innehåller,  efter  Sjöborgs  mening, 
en  häf  elter  nå^t  'dylikt  fiskredskap. 
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So  c  k  ne  II K   iiniiin. 
Hem-        Folkin.     Kr.tioud.'  5'^»''."."'"''   ^ 

inahlal.      är    l^W"'.   K.fot  säd.f  eggml.  i„ljomst  III  art. 

Kristianopel,  Ava^lca-r    40', , 
Thorliamn,    Torrinn    26j.\ 
iStmkö    11% 

.Jemjö,  Jamgödlic    eller  l,Hmo;ödhe    .   .  42^/3 
\Ramdala,  Ramdal    70.\] 

yLösen,  Lössn    28|i 
Lf/ckeby,  Lykkeau    ^  U 
Augcrum,    Awarum    '^^I^ 

Rödeby,   Rödhcby    35^4 

3,525 
3,565 895 

3,085 
2,870 

1,340 475 

3.950 3,980  I 

154 301 

107 
120 

244 

113 47 

88 

10 
208 256 32 
373 444 77 
153 

294 
48 

30 

116  j 

419 

194 440 
424 173 460 46 

Östra,  barad  i  Jönköpings  län,  '2  a 
donisagau  och  3:dj«  tögderkt  i  länet, 
samt  ll:te  kontraktet  af  Wexiö  stilt, 

begränsas  i  norr  af  riödra  Wcdbo,  i  öster 

af  Aspelands  och  Ilandbörds  härader  i 

Kalmar  län,  i  söder  af  Ippvidinge  liii- 
rad  i  Kronobergs  län,  i  vester  af  Westra 

härad,  samt  omfattar  18  socknar,  före- 

nade till  9  pastorater.  Arealen  nppgif- 
ves  af  Hahr  vara  10,»iii  qv.mil  (.226,776 
tid  fast  land,  eller  20,000  tid  mindre 

än  efter  Forsell),  fördelad  på  609^/,,,  mtl, 
deraf  53'/;,  mtl  äro  säterier.  Folkmäng- 

den nppgafs  1805  till  16,427  personer, 
år  1850  till  21,787  och  år  1865  till 

23,625.  Af  hithörande  socknar  hafva 

tre  hvar  sin  skate  utom  häradet:  Karls- 

torp i  Kalmar  län.  Björkö  i  Södra  Wedbo 

och  Käfvelsjö  i  "Westra  härad. 
Östra  härad,  med  en  medelhöjd  af 

570  fot,  är  ett  i  allmänhet  högländl 

och  kuperadt  landskap.  Mot  norra,  sär- 
deles nordöstra  gränserna  nå  bergsträck- 

ningarne  ofta  en  betydlig  höjd  och  äro 
ännu  betäckta  af  ansenliga  skogar.  Detta 
är  förhållandet  med  nästan  hela  norra 

delen,  men  i  söder,  synnerligen  i  sydost, 
äro  skogarne  på  vissa  trakter  alldeles 

uthuggna.  I  sydvest  resa  sig  ganska 
höga  bergåsar,  som  sträcka  sig  fram  mot 
midten  af  häradet,  der  jemnare  trakter 

vidtaga.  Nordvestra  hörnet  är  en  jemn, 
skogrik  slätt,  för  öfrigt  den  magraste  i 

detta  härad,  som  i  afseende  på  jord- 
månen eljest  är  vida  bättre  lottadt  än 

grannhäraderna.  Från  vester  till  öster 
strömmar  Emån,  som,  strax  innan  den 

kommer  till  häradsgräusen,  upptager  vatt- 
net från  den  betydliga  sjön  Nömmeii, 

(Niramen),  i  häradets  nordöstra  hörn, 

bekant  i  orten  för   sitt   tiske,   sina  »365 

,  öar»  ueh  sina  magra  stränder.  luuiu 

:  häradet  flyter  den  betydliga  ån  genom 

;  sjöarne  Nä/vel.sj(in  och  Tjurken,  hvilken 

förra  från  söder  eniottager  ett  större  till- 
!  flöde  från  sjöar  i  Westra  härad.  I  uder 
I  sitt  vidare  lopp  flyter  ån  genom  Näsby 

m.  fl.  sjöar,  bildar  inom  Skede  socken 
det  stora  vattenfallet  SJiiade/all  i  en  af 

Smålands  mest  romantiska  nejder,  pas- 
serar Adelfors  I.  d.  guldvaskeri  och  går 

derefter  öfver  Kalmar  läns  gräns,  endast 

upptagande  nägru  smärre  tillflöden  från 
norr,  men  i  söder  följd  af  en  ås,  som 

{ifskiljer  hela  det  södra  vattensystemet 

för  sig.  Här  tinna  vi,  bland  andra,  sjö- 
arne Suljen,  iSerarp-  och  TroHebosjöarne, 

som,  jemte  en  mängd  andra,  genom  tre 
åar  flyta  mot  öster  och  i  Kalmar  län 
förenas  till  den  s.  k.  Lillan,  hvilken  åter 

förenar  sig  med  Emån.  Emadalen  är 

rik  på  naturskönheter,  men  den  bördi- 
gaste jorden  påstås  i  tidernas  lopp  hafva 

I  blifvit  bortförd  af  floden,  så  att  de  frukt- 
baraste trakterna  merändels  träöas  på  de 

omgifvande  höjderna.  Den  öfvervägande 

jordmånen  består  af  svartmylla,  ofta  dock 

blandad  med  sand;  på  några  ställen  fin- 
nas mossar.  Bland  löfskogen  träffas  bok, 

äfven  non*  om  Emån.  Af  under  sednare 
aren  företagna  sjösänkningar  nämnas  de 
af  Grummelen,  Bexheda,  Niimuem  och 

Flishalts  sjöar  samt  Broby  k.  Bland 

näriugarne  intager,  utom  jordbruk  och 

boskapsskötsel,  äfven  skogsbruk,  malm- 
tägt  ur  sjöarne,  fiske  i  vattendragen  (i 

Emån  finnas  äkta  perlor)  ett  framstående 

rum.  Mycket  lin  sås  här.  Genom  för- 
sök, gjorda  vid  egendomen  Flisliult,  har 

visat  sig,  att  genom  vattenrötning  af 

linet  har  på  hvarje  tid  erhållits  36  rdr 
14  öre  högre  uettobehållning  än  genom 
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landrötniug;  se  vidan-  »Upplysuiugar  af 
Hush.-sällsk.  Förvaltnings-utskott»,  8:de 
årg-,  2  hatt.  Westerås  1857.  sid.  54. 

Bergsbruket  inskränker  sig  till  några  jern- 
raalmsgrufvor  i  trakten  af  Adelfors  (Gra- 

nebergs ra.  fl.  grufvor)  samt  till  nickel- 
tillverkuiug  (vid  Klefva),  livilken  dock  är 
tämligen  betydlig.  Härifrån  föres  jern 
samt  åkdon  till  Skåne.  smör.  ost  och 

fogel  till  Göteborg,  bräder  och  plank 
m.  fl.  varor  till  Jönköping,  samt  spannmål 
ål  Sunnerbo  härad,  Halland  och  en  del  af 

Westergötland.  TUl  återlast  hemföres  sill. 

salt  och  specerier.  Bland  binäringar  näm- 
nas: tillverkning  af  knappnålar,  väggur 

och  triiskverksarbeten  samt  vagnmakeri. 
Inom  detta  härad  har  trädgårdsskötseln 
tillvunnit  sig  mesta  uppmärksamheten 
inom  hela  länet.  All  jordbruksfastighet 

taxerades  år  1865  till'  11,306.10(3  rdr. 
deraf  57.800  rdr  tor  statens;  annan  fa- 

stighet var  taxerad  till  367.500  rdr.  1 
medeltal  är  alltså  ett  mantal  laxeradt 

till  18,565  rdr  rrat.  —  Folklynnet  bil- 
dar redan  här  en  öfvergång  till  det  öst- 

götiska: svaghet  för  yttre  prål,  begär 
att  ätåta  med  både  hvad  man  eger  och 
icke  eger,  i  skarp  motsats  till  de  tarfliga 
och  anspråkslösa  småländska  sederna. 
Dock  finner  man  äfven  här  deras  stam- 

forvandters  villighet,  trohet  och  händig- 
het, lika  vidt  skild  trån  den  östgötiska 

högdragenheten.  I  Hvetlanda,  häradets 
centrum,  är  också  dess  hjertpunkt.  Der 

är  tingsstället,  der  mötas  en  mängd  vä- 
gar från  alla  väderstreck,  der  finnas  alla 

ingredienser  för  en  anspråkslös  småstad, 
postkontor,  läkare,  apothek,  handelsmän 
och  handtverkare;  här  är  sparbank,  sedan 
1857,  med  1,325  delegare  (på  7  år  är 

antalet  ökadt  med  500),  egande  en  inne- 
stående  behållning  af  53,082  rdr  rrat. 

Af  gammalt  anser  sig  också  Hvetlanda- 
bon  ega  ett  betydligt  företräde  framför 
sina  grannar.  Der  anses  det  ännu  för 
en  heder  att  sonen  efterträder  sin  fader 

vid  hemmanet,  och  ju  flera  anor  i  detta 
fall,  dess  större  ära.  —  Fordom  kallades 
Östra  och  Westra  härader  Nydingeland 
och  Njndungh,  och  torde  hit  få  hänföras 
den  bekanta  visan:  "Konungen  skulle  till 

Nidingen  fara,  Herremor  skulle  hans  dot- 
ter vara."  Under  Dackefejden  var  hära- 
det år  1543  skådeplats  för  en  af  dess 

strider.     Märkliga    forntida   ställen    äro: 

Hultaboda  o,  vid  nuvarande \Hultaby  (se 
den  art.)  och  Fhdi/ihtdt.  Af  Liljegren 

uppgifvas  här  finnas  20  runstenar.  — 
Andra  anmärkningsvärda  orter  äro:  Ädel- 
fors,  numera  blott  en  historisk  märkvär- 

dighet; —  N^äshults  poststation;  —  Lan- 
naskeda  helsobrunn;  —  Klefva  och  Ökna 
grufvor;  —  Rosenholins  manufakturverk. 
Akershult,  Ankarsnå.'^,  Br/e.^tad,  Trollebo 
(fordom  Bo).  Hohna,  Nds^ya,  Göjberga, 

Wallhy,  Farstorp,  Salshidt.  Ekholm,  Fa- 
yerhidt,  Bjådesjö.  Rödjenäs,  Bjurvik,  Flis- 
hult  (Flidishult)  och  Hxdtaby  säterier.  — 
Kronobrefbäringen  är  ordnad  enl.  Kongl. 
brefvet  af  den  30  November  1849  och 

ersättning  för  ombesörjandet  deraf  er- 
hålles   med    12'  ._.  öre   milen. 

Heniniaiitai  m.  lu.  i  Östra  härad. 

SockiiRriieK  nntnn. 
Mtl. 

Folk- 

mängd. 

69jLt 

j 

505j 

3,000 

Hvetlanda,  Hvetelanda  .  .  56 j^  |  2,405 

Björkö,  Biurcke  eller  Byreke^  28',  1.1 90 

Nä/vehjö,  Ncevilsyo  .  .  .,  25'' g  l,(i4;') 
Karlstorp,  Karlsthorp  .  .  .  20' ^ 
Kråxhvli,     Kroxhult    eller! 

Kraxholt   [  12-\gi 

Alsheda,  Alsedha    74'  gi 

Skede,  Skedhe   |  39-V8|  l'730l Ökna,    efter    reformationen! 

afsöndrad  från  Alsheda  .\'^0\^^  1,420 
Skirö,  Skirt  eller  Skira  .31%.  1,050 
Nye,  Aykyrkio  eller  Nya  .134%!  1,160 
Näshult,    Ncessiohult    .  .  .i  38^4   1,626 

Ånhult   skate  *)   ,  UVgj     390 
Stenberga,  Stenbergha  .  .  .  27  \  1,040 
Korsberga,  Korsbergha  .  .49%|  1,860 
Lemmenhult,  Lemnhult  (Li-,  , 

maudohult)   28V,j  1,030, 

Bexheda,Becksid  &\.Bexeda  25'/4;     875 
Näsby,  Ncesby   26V2|     810 

I     Myresjö,  Myrisio   i  20'/4l  1,1 20^ 
I     Lannaskeda,  Landaskede  .:  I8V4I      "^'^ 
I  Ostra-Allmänuingeu,   i   Örebro   län, 
1  utgörande  2,961  tunnl.  ren  skogsmark. 
I  Vid  1866  års  riksdag  beviljades  egaren 

i  af  Dylta  svafvelbruk,  att  under  skatte- 
'  mannarätt  få  inköpa  denna  allmänning, 
deremot  att  han  för  88,587  rdr  80  öre 

*)  Kotumer  hädanefter,  enl.  Kaniniar-kollegii  be- 

slut nf  den  1.3  December  I><6.'),  att  äfven  1 
civilt  afseeiide  förenas  med  Wirserum  i  Aspe- 
lands  härad  af  Kalmar  län;  dess  areal  är  ej 
inberäknad  i   häradets   förul  upptrifna  areal. 
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tor  siiiH  rättsimiehfitViirt'  nfstod  från  Ax- 

bergs, flofsta  ocli  Kihls  socknars  tjcnsl- 
barlietcr  till  bruket,  samt  till  kronans 

föl  fogand*;  afträdde  Hdlah' Its  alliniinniiig 
pä  900  tid  ren  skogsmark.  Således  är 
dtiina  fråga  om  upphörande  af  nämnda 

tre  socknars  tjeustl)arliet  till  Dylta  svaf- 
velbruk,  hvilken  tid  efter  aunan  varit 

före  alltsedan  1809  —  1810  årens  riksdag, 
omsider  afgjord  på  ett  sätt,  hvarigenom 
mer  nu  100  mtl  komma  att  i  roteringeu 
åter  ingå. 

Östra  Aroä,  se  art.  Uppsala  stad. 

Beslutet  ora  erkebiskopssätets  flyttning 

tVån  Gamla  Uppsala  till  Östra  Aros  un- 
derskrefs   1271   af  rikets  biskopar. 

Os:trr;bG,  Wexiö  stift-  hiskopsgiird, 

består  af  1  mantal,  belugcii  mellan  56" 

52'  50"  latitud  ocli  :t'— 14'  9"  longitud 
i  Wexiö  landsförsamling  af  Konga  hiirad, 

nära  Wexiö,  på  Östra  sluttningen  af  det 

^.  k.  Gelboher;/.  Mangårdsbyggnaden, 
ett  tvåvåningshus  med  tvä  flyglar,  har 

ett  dominerande  läge  och  ganska  vid- 
sträckt utsigt.  Byggnaden  synes,  jerate 

Wexiö  domkyrka,  på  ett  afstånd  af  3'  . 
mil.  Här  är  jemväl  domkapitlets  cessions- 
rum  och  arkiv.  I  vår  tid  och  vårt  land,  der 

så  många  namn  och  minnen  af  större 
eller  mindre  vigt  af  svensk  tacksamhet 

dragas  fram  ur  deras  historiska  göraslen 

för  att  festligt  prisas,  torde  namnet  och 
minnet  af  en  man,  som  så  nitiskt  verkat  för 
Kristi  lära  i  Norden  och  den  derraed 

samt  derur  växande  kulturen,  också  för- 

tjena  att  med  erkänsla  till  Försynen  ihåg- 
kommas,  nämligen  den  s.  k.  Smålands- 
apost  In  S:t  Sigfrid,  som  dog  på  Östrabo 
den  15  Febr.  1067;  äfven  lefde  och  dog 

här  vår  store  skald  Esaias  Tegnér.  »De  som 

på  Östrabo  uppsökte  den  firade  skalden, 
tunno  en  enkel,  hjertlig  man,  än  arbetande 
i  sitt  medtaflor  och  byster  smakfullt  prydda 

skrifrum,  än  matande  sina  gälla  kauarie- 
foglari  bibliotheket  derutanför,  än  jollrande 
med  sina  älskliga  barnbarn,  än  till  häst 

eller  i  vagn  utströt vande  kring  skog  och 

bygd.  Det  öppna,  godlynta,  kärleksfulla 
i  hela  hans  personlighet  hade  något 
magnetiskt;  man  käude  att  man  hade 

framför  sig  ej  blott  en  stor  skald,  men 
eu  god  menniska.  Den  förre  förråddes 

af  ögats  genomträngande  stråle,  munnens 

olympiska  löje,  pannans  höga  majestät. 
För  att  beundra  Tegnér,  behöfde  man  ej 

VII. 

att  8e  honom;  men  se,  utan  att  älska 

honom,  kunde  man  ej  lätt.  Den  2  No- 
vember 1846  bröt  -kaldcns  ande  sakta  sina 

bojor.  Siaren  jia  Östrabo,  soleus  sån- 
gare är  borta;  Svea.s,  Axels,  Gerda.s  och 

Frithiofs  skald  sjunger  icke  mer.  Men 

livad  han  sjungit,  är  redan  Sveriges  ära 
och  arf,  är  hela  den  bildade  verldens 

glädje  och  förtjusning»  (ur  Esaias  Teg- 
nérs biograti,  i  Vetenskaps-Akademiens 

handlingar   för  ar   1846). 

Ostraby,  fordom  Oster/ttad,  annex- 
socken till  Westerstads  pastorat,  är  be- 

lägen uti  Färs  härad  af  Malmöhus  län, 

3'/4  mil  o.n.o.  från  Lund;  arealen,  0,^?^ 
qvadratmil  land  —-  7,822  tunnland  eller 

48,803  qv.-ref  (Forsell  uppgaf  9,049  tid, 
deraf  45  vatten),  är  fördelad  på  24i{g 

mtl,  hvaraf  14^^421  mtl  skatte,  6 ISJIJ 
krono  och  3  ̂ J  frälse.  Socknen,  med  en 
medelhöjd  af  185  fot,  har  till  större 

delen  jemn  mark,  mylla,  stundom  grus-, 
stundom  lerblandad,  till  jordmån,  god 

åker  och  äng,  obetydlig  skog,  men  vid- 
sfriickta  torfmossar;  vid  alla  byarne  fin 

nas  här  s.  k.  fäladsmarker,  hvilkas  vid- 
sträckthet i  någon  mån  ersätter  hvad  i 

deras  bördighet  brister.  Inbvggarnes  an- 
tal, år  1805:  1,065,  uppgick  1867  till 

2,385  personer.  All  fast  egendom  var 
sistnämda  år  taxerad  till  1,551,100  rdr. 

deraf  35,700  rdr  för  annan  än  jordbruks- 

fastighet. Ett  par  exempel  på  hemmans- 
klyfningens  inflytande  här  må  anföras. 
Från  år  1750  till  1760  bodde  en  åbo 

å  JU  8  Ostraby,  '', ,  mantal,  som  under 
denna  tid  gifvit  intet  föl,  2  kalfvar,  2 
lamm,  2  höns  och  gäss,  3  grisar,  5  ostar, 

24  händer  lin,  och  tionde  efter  en  ti- 
ondesättning, som  ännu  gällde  år  1810, 

då  der  bodde  2  åboer  med  familj  samt 

5  tiggare  i  ett  gatuhus,  summa  13  per- 
soner; då  lärer  der  funnits  2  å  3  par 

hästar,  1  ä  2  par  oxar,  5  å  6  kor, 
12  å  16  får,  6  a  8  svin,  och  lära  32 

lass  stråsäd  bergats.  Meu  1835  bodde 

på  samma  nummer,  fördeladt  mellan  12 
åboer  och  4  husmän,  100  personer,  deraf 

ingen  behöfde  understöd;  hos  åboerna 
funnos  då  12  hästar,  1  par  oxar,  30  kor, 

50  får,  25  svin,  s:nia  119,  samt  berga- 
des  112  lass  stråsäd.  Af  dessa  åboer 

innehade  en  -Vijo,  5  egde  hvardera  \/i6, 

4  innehade  hvardera  ̂ l-a,  en  ̂ Au,  en  an- 
nan  Ve-t;    en   förklarades    för   förmögen, 101 
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IT  i  bergliga  vilkor.  blott  '2  i  svaga. 
År  1865  egde  uuiiiret  9  äboer,  c-.n  lUO 

inbyggare  med  "25  bushåll:  största  ego- 
iotteii  var  'Vaa»  minsta  ̂ 32-  Ett  aunat 
exempel  kan  tagas  från  byn  Sniberiip, 

(ler  tu  åbo  pä  ̂ '3^  mtl  todt  sig  med 
hustru  och  ö  barn,  samt  har  kunnat  i 

eu  prölningeus  och  nödens  stund  emot- 
taga  en  slägting  med  ett  barn  samt  till 
ganska  hög  ålder  föda  sin  far,  allt  utan 

att  falla  någon  till  last,  och  det  blott  ge- 
nom träget  bearbetande  af  sin  egen  gård. 

.Märkligt  nog  bodde  här  i  sistnämda  by 

riksdagsmannen  Nils  Olausson,  som  isyn- 
nerhet il  rade  tor  att  möjliggöra  jordens 

vitlsträcktarje  uppodling  i'ch  för  att  afven 
skaffa  den  fattige  tillfälle  till  en  sjelf- 
ständigare  ställning,  nitälskade  för  hem- 
mausklyfuingen.  så  att  omsider  den  K. 
Rjrorduingen  af  den  19  December  1827 
i  ämnet  utkom.  När  vid  riksdagen  intet 

af  haus  skäl  antogs,  frågade  han:  »Run- 
nen 1  då  hindra  dem  att  vara  till  på 

jorden ,  som  I  förhindren  att  ärligen 

skaffa  sig  sitt  hem  pa  densamma  r»  — 
Kyrkan  ligger  ̂ 4  iiiil  'i"än  moderförsam- 

lingens. Enligt  llof-Kättens  dom  af  d. 
14  Januari  1850  har  jus  patronatus  för 
Ustraby  kyrka  och  församling,  utöfvad 

sedau  1789,  blifvit  upphäfd.  För  un- 
dervisningen finnes  en  fast  skola  om  4 

klasser  samt  G  småskolor  i  byarne  Ode- 
rup.  Killeröd,  Sniberuii  10  n:r,  Hjärås 
4  u:r,  Bröusella  1 1  n:r  [Brutislöf  t),  och 
Oms  K»  n:r;  7  skolhus  har  socknen;  till 

skolväsendet  är  anslagen  1  t:a  helgon- 
skyld.  Ett  vackert  drag  af  härvarande  all- 

moge, hvilket  omtalas  i  Snällposten,  fö rtje- 
nar  att  blifva  kändt.  För  några  år  sedan 

grundlade.'?  liär  på  hemmanet  Odervp  ett 
barnhem  pä  det  sätt,  att  några  af  denna 
och  uärgräii.>ande  socknars  allmoge  beslöto 
från  lands\ägarnc  och  ur  de  mest  usla  hem- 

men i  trakten  upptaga  ett  antal  fattiga 

och  vanvårdade  barn,  hvilka  utan  upp- 
fostran uppväxte  till  lättingar,  kanske 

brottslingar.  Oaktadt  alla  föreskrifter  i 
vår  lagstiftning  finnas  nt  mligen  ännu  rätt 
niiiuga  bani,  som  tigg;inde  kringstryka 
i  bygderna  och  derunder  lära  sig  ljuga, 
stjäla  och  lefva  på  andras  bekostnad  ett 
lättjefullt  vagaboiidlif.  Dessa  barn,  an- 

tingen helt  och  hållet  föräldralösa,  eller, 
hvad  än  värre  är,  egande  gudlösa  för- 

äldrar, hvilka  jaga  dem  ut  att  tigga  och 

snatta,  väckte  dessa  menniskovänners  in- 
nerliga deltagande.  Den  tanken,  att 

åtaga  sig  och  kristligt  uppfostra  de  arma 
barnen,  utvecklade  sig  hastigt.  Man  hyrde 

ett  anspråkslöst  hus,  samraansköt  matva- 
ror, kläder  och  några  enkla  husgerådssaker; 

en  passande  vårdarinna  uppsöktes,  och 
snart  voro  ett  hälft  dussin  barn  samlade. 

De  blefvo  uppsnyggade,  deras  trasor  af- 
togos,  de  föraeddes  med  rena,  fastän 
grofva  kläder,  och  hos  dem  inplantades 
religionens  bud. 

Först  när  detta  var  verkstäldt,  kommo 
dessa  iidelsinnade  bönder  till  några  i 
grannskapet  boende  ståndspersoner  och 
omtalade  saken.  Såsom  bönderna  ensamt 

stiftat  l)arnhenimet,  så  hafva  de  ock  hit- 
tills nästan  ensamt  underhållit  det.  Tolf 

fattiga  flickor  mellan  7  och  13  år  vår- 
das för  närvarande  i  barnhemmet.  Irael- 

lertid  har  den  hittills  hyrda  lokalen  blifvit 
uppsagd ;  huruvida  barnhemmet  upphört 
eller  blifvit  flyttadt,  är  tyvärr  ej  bekant. 

Gårdar:  I  Östrabyhy  1  mantal  rai- 
litiae; — pastorsannex-honmanet  -3  mtl; 
—  Klockaregård  'g  mantal;  —  härads- 
höfdinysboställe  '  ;,  mantal;  —  gästgif- 
varegård  ,\s  mantal;  —  å  Vie  mantal 
finnas  ättiksfabrik,  ölbryggeri  och  brän- 
neri,  —  dessutom  äro  i  byn  uppförda  14 
hus  utom  jordbruk,  qvaru,  m.  m.;  nära  in- 

vid gästgifvaregården  hålles  sedan  1867 

s.  k.  torgdag  hvarje  helgfri  lördag;  — 
Omsedt  '  4,  railitise-boställe.  —  Söljeröd 
IV24  '^^'  '^^^^  Ords  Vp  mtl  tillhöra  ega- 
ren  af  Hjularöd;  —  Oderiip  '/o,  under 
Ägerup.  —  Ofriga  byar  äro:  Magnaröd, 

Satsarp  (Sassarp)  och  Tollstorp.  —  Adr.: Hörby. 

Ostraby,  frälsesäteri  i  Hults  socken. 
Södra  Wedbo  härad  af  Jönköpings  län, 
med  vackert  läge,  nära  Skedesjön,  vid 

pass  1*4  mil  från  staden  Ekesjö,  består 
af  2'/,  mantal  Till  gården  hörer  stor 
trädgård  med  fruktträd, samt  godt  fiske  och 

jagt.  Åkerjorden  består  af  klapperblan- 
dad  svartmylla;  utsädet  har  varit  46  t:r 
säd,  10  t:r  potates,  höafkastningen  170 
parlass  å  50  I//1  pr  lass;  taxeringsvärdet 
var  år  1865:  45.000  rdr.  —  Östraby 
namnes  redan  är  1284,  då  det  af  en 

Ragvald  Ingesson  skänktes  till  Alvastra 

kloster;  egdes  på  1770-talet  af  majoren 
friherre  C.  J.  Cederhjelra  och  år  1865 

af  kapten  P.  Reutersvärd.  —  A  egorna 
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skall  finnas  runstenen  JW  1,211  i  Lilje- 
grens ruiiiirkuiirler,  med  iiiskriftt-n  :  (Jöfr- 

kftil:  r.uftta:  ötcin:  tl)ini:  eftir:  llo  . . . . 
Östra-Emtervik,  socken,  se  art.  Em- 

lervik,  Ustra-.  Tillil;^}^;  Inbvj^frarnes  an- 
tal hade  ar  1867  uppjratt  till  3,115. 

Komminister-bostället  Mårbacka  '  ,5  mtl, 
•V^  mil  från  kyrkan,  ar  inköpt  af  för- 

samlingen  ar    1764. 

Östra-Eueby,  s:n,  se    Eneby,  Östra-. 
Östra-Fernebo,  socken  i  GeHeborgs 

lan.  se  Fernebo,  Öster-.  Areakn  npp- 
gifves  al  Halir  till  2..i5i  (|vadrafiiiil  land 

^^  54,409  tid  fast  mark  och  0, 713  qv.- 
mil   vatten    ;=^    92,4(M   qv.ref. 

Ostragård,  landtegendom  om  1  rati, 
uara  Wexiö,  är  beläget  mellan  staden 
och  Östrabo.  Äfven  denna  har  ett  högt 
och  särdeles  vackert  läge.  Tax.värdet  är 
40,000  rdr  rrat.  • 

Östra-Göinge,  härad,  -e  Göinge,  Östra-. 
Tillägg:  I  äldre  tider  skrefs  (jydinge, 
Gythinge  (och  kallas  äboerna  (jjöthun- 
gar,  d.  ä.  Göternas  barn,  förklara  iStobaeus, 
Chytra?us  m.  fl.).  Häradet  är  sterilt,  så 

alt  mesta  spannmålen  mäste  köpas;  der- 
emot  föryttras  timmer,  bräder  och  ved, 
tjära,  beck,  pottaska,  humla,  väfnad,  talg, 
smör,  fläsk,  kreatur.  Göingarue  äro  äf- 

ven händiga  i  förfärdigande  af  allahanda 
slags  tunnbindarearbeten,  hushållssmiden, 
träskor,  hjul  m.  m.  Folkmängden  uppgick 
1865  till  27,685. 

Östra-Hanninge,  se  Öster-Haninge. 
Ostra-Heden,  exercisplats  nära  Göte- 

borg, åt  Haga  till,  för  de  i  staden  för- 
lagda regementerna. 

Östra-HusDy.  s:n,  se  Husby,  Östra-; 
här  är  postexpedition. 

Östra-Julita,  ett  skoldistrikt  inom 
.Tulita  socken,  med  2  flyttande  skolor, 
der  undervisningen  bestrides  af  3  exa- 

minerade lärare;  3  skolhus  Hnnas,  och 
planteriugsland  på  46,240  qvadratfots 
ytvidd;   folkmängd   1,545. 

Östra-Karup,  s:n,  se  Karup,  Östra-. 
Tillägg:  Inbyggarnes  antal  hade  1865 
uppgått  till  1,465.  Barnundervisningen 
bestrides  i  en  fast  skola  om  2  klasser 
och  i  3  småskolor  af  en  lärare  och  3 

lärarinnor;  till  skolhuset  hörer  plante- 
ringsland  af  28,000  qv.fots  ytvidd. 

Östra  Malmskogen,  allmänning,  se 
under  art.  Linköpings  län. 

Östra-Ny,  socken,  se  Ny,  Östia-. 

Östranäs  (i  jordeboken),  rättast  Ry- 
ningsmU,  under  hvilket  sednare  namn 
egendomen  numera  endast  är  känd,  fr.- 
säteri  i  Mörlunda  socken  af  Aspelands 
härad  och  Kalmar  län,  särdeles  väl  be- 

läget med  cu  herrlig  utsigt  öfver  sjön 
Ryngen  och  vid  stranden  af  den  vackra 
Emån,  omgifvet  af  lummiga  löfträd.  På 

1600-talet  tillhörde  gården  slägten  Skytte, 
i  sednare  tider  slägten  von  Baumgarten, 
som  ännu  eger  densamma.  Egendomen, 
med  2  trädgårdar,  består  af  den  väl  be- 

byggda hufvudgården.  om  2^/4  mantal 
frälse-säteri,  samt  dessutom  1'  ̂   säteri 
Westranäs,  ̂ '^  mtl  rå  och  rör,  Vi  frälse, 
%  skatte,  1  f|varn,  2  sågar,  fiske  m.  m., 
alltsammans  år  1864  egande  ett  tax.- 
värde  af  282,200  rdr. 

Ostra-Rodhcn,  nämndt  i  dokiu"  nter 
af  den  13  Juli  1453,  synes  hafvn  varit 
ett  särskildt  fögderi,  som  vid  räfstetingen 
år  1409  bestod  af  Häfverö,  Frötuna  och 

Bro  skeppslag,  jemte  öarne  derutanföre; 
år  1418  var  det  förlänadt  till  ärke- 
biskopen. 

Östra,  Ryd-,  socken,  se  Eyd,  Östra-. 
Folkmängden  år  1865:  950.  För  skol- 

lärarens räkning  tinnes  planteringsland  på 

45,372  qvadratfots  ytvidd. 
Östra-Skrukeby,  socken,  se  Skrukeby, 

Östra. 
Östra-Stenby,  s:n,   se  Stenby,  Östra. 
Östra-Thorsås,  socken,  se  art.  Thors- 

ås,  Östra.  Tillägg:  arealen  är,  efter  Hahr, 

85,213  qv.ref,  deraf  81,777  qv.-ref  fast 
mark  =  14,603  tid,  och  4,536  vatten. 

Östra  Torp,  pastorat  i  Skåne,  se 
artikeln  Torp,  Östra-.  Tillägg:  Bland 
kyrkoherdar  här,  förtjenar  nämnas  den 
genom  sina  tal  och  skaldestycken  pä 
1790-talet  kände  Gustaf  Engzell;  ådaga- 

lade ock  såsom  komministers  adjunkt  i 
Falun  mycket  nit  vid  upprättandet  af 
frikären.  —  Under  benämning  "Södra 
afdelningen  af  Weramenhögs  härads  skjut- 
sällskapw  har  år  1862  i  Östra  Torp  i 

Skåne  bildat  sig  ett  skjutsällskap,  bestå- 
ende af  jordbrukare  der  och  i  kringlig- 
gande socknar.  Sällskapet,  hvars  ändamål 

är  att  vinna  färdighet  i  målskjutning, 

ämnade,  så  snart  ett  större  antal  med- 
lemmar antecknat  sig,  konstituera  sig  som 

skarpskyttekår.  Härar  lastage-och  lotsplats 
vid  Smyge  (se  art.  Smye)  med  5  ä  6  fam- 

nars vatten;  tvänne  moringsbojar  äro  ut- 
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lagda.  Vattnet  faller  vid  vestliga  vindar 
merändels  1  å  2  fot,  och  vid  orkanbyar 
bar  inträffat  alt  rattnet  fallit  4  å  ö  fot, 
men  detta  vattenstånd  har  endast  varat 

några  timmar.      Poststation   finnes. 

Östra-Wingåker,  socken,  se  Wing- 
åker,  Östra.  Utom  uppgifna  8  småsko- 

lor har  socknen  en  fast  skola;  skolträd- 
gårdarnes ytvidd  är  40,000  qvadratfot. 

Af  huudskattsmedel  ha  100  rdr  auvändts 

till  soppkokniug  samt  skodon  åt  behöf- 
vande  skolbarn.  Folkmängden  uppgår 
till  2,480;  areal  16,906  tid,  deraf  2,862 
åker,    1,700  äng,  4,044  skog. 

Östra-Wram,    s:n,   se  Wram,  Östra-. 
Östro,  Öströö,  Östre  (på  Topografiska 

corpsens  karta),  ett  frälse-säteri  af  1  mtl, 
uti  Dagsås  socken,  Fauråa  härad  och 
Halmstads  län,  icke  långt  från  kyrkan, 
hvarifrån  räknas  1\,  mil  v.n.v.  till  sta- 

den Warberg.  Gården,  på  flera  ställen 
kringfluten,  ligger  uti  en  herrlig  trakt, 
med  flera  natursköna  omgifningar;  den 
var  år  1818  bebyggd  med  ett  prydligt 
mangårdshus  af  trä,  omgifvet  af  vacker 
trädgård,  som  innefattar  mellanrymden 
mellan  boningshuset  och  sjön;  till  stället 
leder,  förbi  kyrkan,  en  ofantligt  lång 
allé.  —  Den  förste  kände  egare  har 

varit  den  märkvärdige  Owe  Gjedde;  vi- 
dare har  stället  egts  af  en  Claus  Mor- 

mand,  major  Erik  Arrhane,  gift  med 
Mormands  dotter,  och  äfven  egare  af 
Ottersjö,  t  1704,  en  kapten  Stjernclo, 

kapten  Uggla,  amiralitets-öfverkommissa- 
rien  Löfvenskjöld  och  kommerserådet  Ar- 

vidsson, kommerserådet  P.  G.  Liedberg 

år  1818,  då  härunder  lydde  I2V2  i"" 
sockne  frälse-hemman,  flera  tuUqvarnar, 
sågverk  och  ett  nyligen  anlagdt  garfveri; 
vid  samma  tid  uppgafs  höbolet  vara  svagt 

och  skogen  hjelplig.  Ar  1865  var  sä- 
teriet, med  enramig  såg,  och  underly- 

dande '2  ff^lse  Dagsås  med  qvarn  för 
3  par  stenar,  taxeradt  till  100,000  rdr, 
och  egdes  da  af  ryttmästar  B.  Santesson, 

som  äfven  var  egare  till  Tjolöholms  egen- 
dom. Egaren  af  Östro  har  fordom  innehaft 

jus  patronatus  till  Dagsäs  kyrka.  Rörande 
ett  på  Östra  skog  befintligt  fornminne, 
se  under  socknens  artikel. 

Östtomten,  Östtornta,  berustadt  säteri 
uti  Stenums  socken,  Walle  härad  och 

Skaraborgs  län,  1'/,  mil  från  Sköfde  och 
jernvägsstalion.    V»    ™''   ̂ ''^"    Hallebergs 

gästgifvaregård,  består  af  2  mtl,  och  de 
underlydande  hemmanen  äro  Stora  Budet 

'  ,    frälse,   Hulken    V  „    och    Skogen    ̂ 1^, 
båda  af  skatte  natur    (det    hela  taxeradt 
till  60,000    rdr    mit);     hela    arealen    är, 
enligt   1861   års    upprättade    karta,   781 
tid,  deraf  225^2    'Id    ål^er    och   tomter, 
211   äng,    120   tid  skog,    deraf    al   och 
björk    växer   ymnigt.     Åkerjorden   består 
af  god  sandmylla    och     dyjord,    som  till 
stor  del   hvilar  på   mergelbotten.     Utom 

skog,  äfven    till    afsalu,    finnes   god   till- 
gång   på     bräuntorf.     Sätesgården,    med 

vackert    läge    nära    Hornborga    sjö    och 

socknens   kyrka,  'o   mil  från  Axvalla  hed 
och  lika    långt    från    qvarn    och   såg,  är 
bebyggd    med  ett    större    boningshus   af 
trä,  uppfördt  år  1856;    det  omgifves  af 
trädgård.  —  I  raidten  och  slutet  af   1600- 
talst    egdes    Östtomten    af    adliga    ätten 
Pauli  (bördig  från  Österrike),  någon  tid, 
omkr.  år  1700,  af  ryttmästaren  Zacharias 
Elfving,    adlad  år    1691,    men    som  dog 

utan   manliga  ättlingar,   endast    efterlera- 
nande  en  dotter  Catharina  (Kristina)  Elf- 

ving, gift  med  öfverste-löjtn.  Carl  From- 
hold  Tallberg,  i  1735.    Efter  denna  tid 

lärer  Östtomten  egts  af  adliga  ätten  Tall- 
berg, som   ännu   på    Stenums    kyrkogård 

har  en  grafsten,  —  och    först   år    1803 
inköptes  egendomen  från  denna  slägt  al 
hr  Lars  Herman    Gyllenhaal,    hvars  son- 

son  Lars  Herman   är  närvarande  egaren, 
men   bor  på  Härlingstorp  (se  d.  art.)  och 
har   utarrenderat    Östtomten   till    patron 
Miintzing,  som  redan  åren  1855  och  1856 
här  vérkskällt  flera  nyodlingar  af  sank  och 
oländig  mark  och  dervid  användt  guano; 
vid  dikning  haranträffats  ett  lager  af  renaste 
snäckmergel  till  en   utsträckning  af  flera 

tids  vidd,  samt   1    h    VU  aln  under  jord- 

ytan.    Mergeln,    beskrifven    af   d:r  Fors- 
sell i  Skara,  användes,  i  stället  för  kalk, 

till  hvitlimning  af  spislar. 

Östuna,  mjölqvarn  uti  Köpings  soc- 
ken af  Åkerbo  härad  och  Westmanland, 

vid  Östuna-ån,  med  6  par  stenar,  egdes 

1865,  jemte  Lilla  Forssby  '/g  mtl  skatte, 
af  Skiniiskattebergs  bruksegare,  och  ta- 

xerades samma  år  ensamt  till  5,400  rdr. 

Östuna  qvarn  namnes  bland  de  gods 
och  gärdar,  som  biskop  Johannis  Mathiae 
erhöll  af  drottning  Kristina. 

Östuna,  ett  skatte-hemman  uti  Björ- 
skogs  socken   af  Åkerbo   härad   och    We- 
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sterås  län,  med  såg,  taxeradt  år  186Ö 
till  21,500  rdr,  med  saroma  ej^are  som 

förutnämda  qvarn. 
Ostnna,  socken  i  l.ånghundra  härad 

af  Stockholms  län,  2  mil  frän  Uppsala, 

öVo  från  Stockholm  —  med  en  medel- 

höjtl  at  15<>  lot  öfver  hafvet  —  är  be- 
läjjen  mellan  Knifsta  och  Odensala  i 

sydvest,  Widl)o  i  sydost.  Husby  i  öster. 
Almunge  i  norr  och  Lappa  i  uordvest; 

omfattar,  med  ̂ /^  mils  längd  och  'g 

mils  bredd,  efter  Hahr  0,4iä  qvadratrail ') 
(=  9,174  tid),  dcraf  0,ini  qv.mil  vatten 
(efter  Tham  0,is\  qv  mil),  fördel.ide  pa 

iSVifi  "^^''  ̂ '^'■''''^  '3'/,fi  skatte,  8  krono och  27  Irälse,  till  stor  del  under  säterier. 

Socknen  berör  i  norr  med  en  smal  spets 

den  bergländipa  skogsmarken  mellan  hä- 
raderna, är  i  söder  dels  något  skogig, 

dels  något  btrgkullig  kring  sjön  Wall- 
oxen,  hvars  norra  del  ligger  här  inom 

(hela  sjön  anses  upptaga  900  tid);  den 

mellersta  bvLrden  kring  Lagga-ån  nr  i 
allmänhet  jemn.  Radande  jordman  är 

dels  lera,  dels  sand  och  mojord.  Iiibyg- 
garnes  antal,  som  uppgår  till  omkring 
750,  är  något  mindre  än  det  var  år 

1810  (uppgifves  af  pastor  till  780);  nä- 
ringar äro:  åkerbruk,  ängs-  och  något 

skogsbruk,  tiske  i  Walloxen,  hvarest  fås 

aborre,  gers,  spigg,  lake,  ruda,  ål,  sutare, 
vimba,  braxeii,  mört,  löja,  gädda  och  harr; 
biskötsel  börjar  blifva  allmännare,  flera 

tegelbruk  finnas,  och  ett  ölbryggeri;  en 

nyttig  industrigren  är  äfven  tillverknin- 
gen af  flyttbara  tröskverk.  Vicker  och 

hafra  börja  att  allmännare  odlas  till  grön- 
foder; äfven  odlas  nu  ett  användbart 

klöfverfrö,  hvars  dyra  inköp  varit  al- 
skräckande;  hafra  och  ärter  odlas  med 

fördel.  Guano,  blandad  med  -  3  dyjord, 
har  befunnits  verka  särdeles  fördelaktigt 

vid  potatesodling;  nyttan  af  mergel  och 

dyjord  för  den  styfva  jorden  börjar  äfven 
blifva  mera  allmänt  erkänd.  Bland  för- 

bättrade åkerbruksredskap  borde  den  nyt- 
tiga liöstegen  blifva  allmännare  känd  och 

begagnad,  såsom  i  hög  grad  tidbespa- 
rande  vid  bergning  af  hö,  äfvensora  be- 

gagnandet af  vågar  med  jernlänkar  och 
skäcktor  af  trä  i  stället  för  de  för- 

derfliga  och  djnrplågaudö  bukoken.  Med 
de  förra    gå    djuren     lättare    och    kunna 

*]T,98"rtid,  deraf  2,013  åker,  737  äng,  enligt Hush. -Sällskapels  ber.  år   1865. 

följaktligen  afven  draga  större  tyngd. 
Bland  redskap,  som  betydligt  underlätta 

odliiig9nrl)etet,  är  den  flyttbara  stenkranen. 

Sex  karlar  uppbryla  lättelipen  med  block 
och  lina  stubbar  och  jordfasta  stenar,  så 

stora  att  2 — 3  par  oxar  behöfvas  för  dessas 
bortskaffande,  sedan  uti  stenen  borrats 

ett  hal  af  omkr.  2  tums  djuplek,  hvar- 
uti  en  jerndubb  införes,  som  fäster  sig 
mot  kanten  af  hålet,  då  stenen  upplyftes. 
All  fast  egendom  taxeras  till  742,750 

rdr.  —  Roslagsvägen  från  Uppsala  går 

här  i  nordostlig  riglning.  —  Socknen 
namnes  redan  1314;  den  är  nu  annex 

till  Lägga.  Kyrkan,  af  gråsten,  belägen 

'o  mil  frän  moderkyrkan,  är  gammal, 

men  reparerad  i  sednare  tider,  bar  graf- 
var  för  slägterua  Winblad  och  Svinhuf- 
vnd,  och  pä  kyrkogården  för  v.  Scheffer 
och  Nisbeth.  Enligt  äldre  berättelser 

skall  kyrkan  förr  haft  sin  plats  längre  i 

söder,  närmare  sjön.  Socknen  har  en 
fast  skola  med  en  examinerad  lärare, 

som  har  att  undervisa  något  öfver  100 

barn;  till  skolhuset  hör  ett  mindre  plan- 

teringsland. Af  en  mängd  banta-  och 
runstenar  samt  andra  fornlemningar,  på 

1600-talet  ännu  befintliga,  skall  numera 

finnas  blott  en  runsten  å  Brunneby  Mel- 

langård,  med  inskriften:  +  i6tl  -f  sru 
...  al  sa:  rita  . .  —  . .  ani  sin  liuthan. 
Af  srods  och    värdar    märkas:    säterierna 

Tislmge    (godset 

mtl), 

Wallox- Säby  (godset  15'  ,g  mtl),  —  Östunaberg 
(se  nedan),  —  Risberga,  Wäppeby,  — 

Eggebyholm  och  Åsbergby;  —  Östhamra, 
2  mtl;  år  1G56  såldes  Estharabra  af  fri- 

herre Göran  Gyllenstjerna  till  presidenten 

M.  Björnklou  —  Qvalsta,  2  mtl  frälse- 
säteri; —  Klockaregården,  orgelnistens 

boställe.  —  Brunnby  I,  Hälleby  '  n  och 

Täby  '/2»  äl'^  krono,  äro  af  Gustaf  II 
Adolf  donerade  till  Uppsala  akademi.  — 

Lunden  ' A>  och  Långlunda  '/.,  krono, 
egas  af  Danviks  hospital.  —  Rökhålet 

^/jg  mtl,  en  gård.  —  Hemmans  namn 
äro  vidare:  Bergby,  Stocksättra,  Wallby, 

Åsbergby  och  Asby.  —  Lägenheten  TV';- 
singbohl.   —   Adr.:  Uppsala. 

Östunaberg,  rättast  Östunaby,  egen- 
dom uti  Ostuna  socken,  Långhundra  härad 

och  Stockholms  län,  vid  kyrkan,  som 

ligger  2  mil  från  Uppsala,  består  af  1 

mtl  frälse-säteri,  2^'^  skatte-säteri,  med 

Östunaby    I'/,   mtl    skatte,    och    var   det 



802 isödö. (iiabäck. 

hela  1865  taxerädt  till  78,000  rdr.  — 
Östunaberg  innehades  ar  1685  delvis  af 
Forl)Us.  Sparre  och  Lindhjehu ;  har  från 

medlet  af  1700-talet  tillhört  dels  släg- 

ten  Luhr,  omkring-  1740,  dels  Gruiidel- 
stjerna,  ännu  1772,  ryttmästaren  Nisbeth 
1825 — 1845,  och  kom  med  dennes  dotter 

till  nuvarande  egaren  major  F.  v.  Sass 

i  Stockholm.  Skatte-säteriet  blef  köpt 
till   skatte  den   '28   Xov.   1785. 

Osödö  (Ostedö),  i  Medelpad,  namnes 
1489  bland  råmärkena  på  gränsen  mellan 
Sveriffe  och   Norge. 

Öttum,  annex-socken  till  Jungs  pa- 
storal, är  !>elägen  n'i  Skånings  härad  af 

Skaraborgs  län,  1'/^  mil  v.s.v.  från  Skara, 
i)egränsas  i  uordvest  af  Saleby,  i  norr  af 
Gerum,  i  öster  af  VVinköl,  i  sydost  af 

Wånga,  i  sydvest  och  vester  af  Qvänums 
och  Jungs  socknar.  Arealen,  efter  Hahr 

0,211  qvadratrail  fast  land  =  4,953  tid, 
efter  Forsell  3,032  tid,  deraf  10  vatten, 

och  efter  Friberger  0, 194  qvadratrail  = 
4,490  tunnland,  är  fördelad  pä  SVg  mtl 

skatte,  iV,  krono  och  5  frälse,  tillsam- 

mans   14'^  g   mtl    (alltså    c:a    312    tid   på 
1  mtl).  —  Socknen,  med  en  medelhöjd 
af  320  fot,  har  något  bergig,  till  större 

delen  jemn  mark,  lera  och  lermylla 

till  jordman,  brist  på  skog;  geuoraflytes 
af  tvänne  Lidaus  grenar;  beboddes  är 

1867  af  ca  730  inbyggare  (270  fler  än 
år  1816).  Hela  fastighetsvärdet  upptogs 

i  1865  års  taxering  för  bevillning  till 

441,U00  rdr,  samt  40,000  rdr  för  sta- 

tens egendom,  1,200  för  annan  än  jord- 
bruksfastighet. —  Namnet  skrifves  öm- 

som Ottom,  Uttöm  och  Utom;  det  kan 

vara  härledt  af  Oden  eller  Odhera,  så- 
väl som  från  Odehem,  till  minne  af  en 

farsot,  hvarom  folket  ännu  efter  förfä- 
dren  förtäljer,  huruledes  den,  kallad  Svarta 

döden,  här  starkt  rasat.  Kyrkan,  mellan 

58"  19'  21,29"  latitud  och  4"  50'  8,11" 
longitud,  0,;<  mil  från  moderförsamlin- 

gens, är  af  huggen  tälgsten;  hon  skall 

vara  byggd  af  S:t  Sigfrid,  skadades  af 
en  åskblixt  i  April  1752,  hvarefter  den 
åter  blef  iståndsatt  år  1756.  Socknen 

har  en  fast  skola   på    2    afdelningar  och 

2  småskolor;  planteringsland  finnes,  upp- 
tagande 10,500  qvadratfots  ytvidd;  år 

1865  undervisades  134  barn  af  en  exa- 
minerad och  2  oexaminerade  lärare.  — 

Gårdar  och  byar:  Lilla  Jorusto7'p  (Ljungs- 

torp  på  Topogr.  corpsens  karta),  1  mtl 
krono  och  militiae,  har  år  1688  hem- 

fallit till  kronan  för  ofruktbara  fordrin- 

gar hos  gr.  G.  Oxenstjernas  arfvingar.  — 
Byar  äro :  Stora  Jonstorp  1  frälse,  — 
Fårtorp,  2  skatte  och  1  frälse,  häraf 

disponeras  frälse-räntan  af  Jungs,  Ma- 
riiras  och  Härlunda  socknars  fattiga  barn, 

—  Öttum,  6  skatte,  stommen  1  frälse, 

Brog.   V' -2  frälse,   —  Fransta    V  g  skatte; 

—  Tolstorp  *n  mtl  frälse,  är  köpt  år 
l»i45  från   kronan  af  fru  Karin  Svenske, 

—  Kajietorp  '  ,,  frälse,  —  Kultebo  Vg 

frälse,  —  Tomten  •%  fr.  —  Adr.:  Skara. 
Öxabäck,  Yxabech  (1540),  Öxabecka 

(i  1777  års  jordebok),  annex-socken  till 

Thoreslorps  pastorat,  är  belägen  uti  Elfs- 
borgs län,  5  mil  s.s.v.  från  Borås,  till 

större  delen  (efter  Hahr  0,.532  qv.mil  = 
1:2,312  tunnl.,  deraf  1,435  vatten,  med 

\l\\  mtl,  hvaraf  5^8  skatte,  J^  krono. 

578  ̂"^  ■>  0^^  ̂ ^^  '"^)  ̂ "°"™  Marks  härad; 
den  östra  delen,  eller  den  s.  k.  Skänklingen, 

5'  .-,  mtl,  med  c:a  490  inbyggare,  räknas  i 
juridiskt  och  administrativt  hänseende  till 

Holtsljunga  socken  af  Kinds  härad  *); 
hela  arealen  uppgafs  af  Forsell  till  17,149 
tid,  hvaraf  3,333  tid  räknades  till  Kinds 

härad;  i  folkskole-inspektörernas  berättelse 
för  år  1865  uppgifves  åter  hela  arealen 
till  något  öfver  1  qvadratrail.  Socknen, 

med  en  raedelhöjd  af  350  fot  öfver  haf- 
vet,  har  bergig  mark,  ej  särdeles  bördig 

jordmån  och  skog  till  husbehof,  vid 
några  hemman  äfven  deraf  till  afsalu. 
Hela  fastighetsvärdet  inom  Marks  härad 

upptogs  i  1865  års  taxering  för  bevill- 
ning till  117,500  rdr.  —  Kyrkan,  som 

ligger  0,9  mil  från  moderförsamlingens,  är 
af  gråsten,  med  okänd  ålder,  tillbyggd  år 

1781.      Barnundervisningen    beatride»    i 

*)  Enligt  beslut  af  den  16  November  1864 
skall  kronotioudeu  för  nedanslåeude  hem- 

man, hvilken  hitlills  varit  redovisad  uti 
.Marks  fösrderis  räkenskaper  tillsammans  med 

l;ronotionden  af  Öxabäcks  socken,  derifrSn  ute- 
slutas, samt  hädanefter  i  räkeuskaperna  för 

Kinds  och  Redvägs  häraders  fögderi  redovisas, 

iieml.  Elmhult  '/.j,  Guubjörntorp  '/*.  Hall- 
stenslorp  (Hallatorp)  ̂ If^,  Kapellabo  V «'  ̂ X^ 

eller  Rud  'y^.  Gärfvidsnäs  (Gjersuäs)  'z^,  Stens- 

hult  '/4,  Spjutas  3/k,  Boosteu  'z^,  Backen 
(Backa)  '.,,  Baeka  Lilleg.  '/2,  Fagerhult  'z^, 

Hultö  (Hjlte;  '  4,  Mjögasjö(Mjösjö)  'Z^,  Tock- 
narSs  qvarn  'g,  Strömma  Vz' ^ocknarås  | '2> 
Tasthult  Yttre  (Jönsagärdeu)  '/i.  "hm  Öfra 
(Audersgårdeu)   '/i- 
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en  fast  skola;  dess  saldo  uppgick  1865 

till  1,184  rdr.  —  Här  märkas  de  »an- 
ska  välbyggda,  men  mindre  gårdarne 

Kärra  ',4  mtl  frälse,  —  Strixbol  ̂ 1^  rati 
skatte,  —  Sufsered  ''/^  CrMlse-säteri,  2 
pgare;  —  Gillerholmen,  ̂ ,.,  krono,  kom- 
niinisterboställe,  —  Bro  qvarn  och  siig. 

—  Byar  odi  hemman  äro:  Höf/fnilt  '  , 
skatte.  '  ,,  krono,  med  8  heniniansb/ukan\ 
25  hushåll,  —  TokhiiU  1  skatte,  5  bru- 

kare, 10  hushåll.  —  Öxabecka  stom  '  « 
frälse,  2  brukare,  5  hushåll;  —  Abhcr- 

htilt,  Aianndegärde,  Backa, Börkebol,  Bo.t- 
hult,  Brehult,  Börshidt,  Fars7iäs,  Gigered, 

Glumse,  Harms,  Hermunfttorp,  Höga,  Rof- 

rabo,  Mörkhidf,  Prekebo,  Sibbarp,  iSjögur- 
den,  Skårebo,  iSlättlndt,  Spjrdåa  och  Tosn- 
bn.   —    Adr.:   Skene. 

Oxared,  ett  mantal  skatte  uti  För- 
lunda  socken  i  Hallands  län,  är  gästgif- 
varegård   från  den    1   Jan.   1864, 

Öxna,  fordora  Yxn,  gård  uti  Foss 

socken.  Tunge  härad  af  Göteborgs  och 
Bohus  län;  har  å  utmarken  några  rosen, 

som  beledsagas  af  den  falska  uppgiften, 
att  de  äro  rudera  elter  fordna  värdtorn 

(Bohusläns  Hist.,  2:dra  upplagan,  II  Del., 
sid.    181). 

Oxnevalla  (furdom  Yxncevallce),  an- 

nex-socken till  Istorps  pastorat,  är  be- 
lägen i  Marks  härad  af  Elfsborgs  län, 

3^.,  mil  n.n.o.  från  Warberg,  4V .,  mil 

s.v.  från  Borås;  arealen,  efter  Hahr  0,.ii.-, 
qvadratmil  =  9,604  tid,  hvaraf  1,665 

vatten,  är  fördelad  på  26',2  nitl,  hvaraf 

11^^,  skatte,  ̂ g  krono,  13'/^  frälse,  i 
93  brukningsdelar.  —  Socknen,  med  en 
medelhöjd  af  270  fot  öfver  hafvet,  li.ir 

till  större  delen  jemn  mark,  men  min- 
dre bördig  jordmån,  som  i  allmänhet  iir 

sandmylla,  endast  vid  några  få  hemman 

lerjord,  och  med  obetydlig  skog;  bebod- 
des 1866  af  1,340  (är  1862:  1,380)  ii^b. 

(620  fler  än  1805).  Hela  fastighetsvärdet 

upptogs  i  1865  års  taxering  för  bevillning 

till  458,900  rdr.  —  Kyrkan,  0,i;  mil  Iran 
moderförsamlingens,  är  af  sten,  med  okänd 

ålder,  tillbyggd  år  1773;  afbrändes  jerate 
tornet,  af  åskeld  i  Juni  1825,  men  är 

åter  uppbyggd.  Uti  en  fast  skola  om 
4  klasser  undervisades  år  1865:  85  barn, 

medan  90  erhöllo  undervisning  i  hem- 
met; skolkassans  saldo  var  nämnda  år 

1,108  rdr,  och  Frölicbska  skolfondeu  till 

fattiga   barns  understöd    lemnar  en  årlig 

ränta  af  100  rdr.  —  I  kon.  Erik  XIV:8 

historia  af  Tegel,  sid.  202,  läses  om  en 

rådplägning  här  i  socknen  mellan  riks- 
råden och  de  förnämsta,  som  åtföljde 

konungen  under  kriget  1565,  liuiuvidadet 

vore  rådligt,  att  konungen  i  egen  per- 
son begaf  sig  in  i  fiendens  land,  dervid 

enhälligt  beslöts,  att  konungen  ej  i)orde 
längre  framtåga,  utan  sätta  någon  annan 

till  krigscilVerste.  Men  häröfver  bicf  kon. 
Erik  mäkta  vred;  begaf  sig  dock  genast 

derifrän  med  sina  liltrupper,  sedan  han 

likväl  förut  tillsatt  befälhafvare  —  Märk- 

ligaste gårdar  äro:  Hyltenus  Irälse-säteri 
af  ̂ !.,  mantal,  underl.  1  rå  och  rör,  ̂  

frälse,  qvarn  och  såg,  egare  J.  P.  l^ran- 
ting;  tillhörde    1777   assessor  Köhier;  — 
—  Gunbo  1  mtl  frälse-säteri,  deraf  '/., 
mtl  med  underl.  ̂ ,.,  frälse  Hä*,  '  ,  frälse 

Eskel)0  och  '/^  skatte  Källeberg:  båda 
gårdarne  äro  h vardera  tax.  till  31,200 

rdr;  —  Deragården  ' '.,  rusthåll,  Berga- 

bol  ̂ 2  frälse,  '/j  skatte  i  Berg,  ̂   j^  1 
Elofstorp,  .',',  i  Karstorp,  '  ̂,  i  Källeberg 

och  '4  skatte  Sigården,  tillsamniiins  tax. 
till  49,600  rdr,  egas  af  kapten  E.  von 

Segehaden.  —  Brännared  1  frälse  och 
1  skatte,  egas  af  kapten  A.  Natt  och 

Dag.  —  Aplagärden  '2  f'ålse.  Karstorp 
1  frälse,  Kataskog  '  .,  frälse  och  Pr  eke 
V2  frälse,  egas  af  grefve  Cronhjelm.  — 

Kärragärde    'Vg    skatte,  eges  af   kyrkan 

—  Aplagärden  'Vg  krono,  komminister- 
boställe.  —  Byar  äro  vidare:  Hyltenäs 
3  frälse,  10  delar,  21  hushilll.  Karstorp 

iVj  frälse,  1'  4  skatte,  16  delar,  46 
hushåll,  Källeberg  iVj  skatte,  6  delar. 

Ljungvik    '4    frälse,    Ussbo    1    frälse,  3 

/g  skatte,   '/2  frälse,  4  delar 
1     frälse,    3    delar.    — 

delar,    Wik 
och    Wiskebacka 
Adress:  Skene. 

Oxnäs,  bruks-  och  landtegendom 
på  Dal,  uti  Elfsborgs  län,  Walbo  härad 
och  Högsäters  sooben,  vid  pass  4  mil 
från  Uddevalla,  består  af:  Ö^rHös  jernbruk, 

Oxnäs  och  Tångelanda  mjöl-  och  såg- 
qvarnar  sarnt  2 -|[|  mtl,  deraf  Oxnäs  Norre 

1  mtl,  är  bebygdt  med  litet,  men  vac- 
kert mangårdshus.  Jernbruket  är  upp- 

fördt  på  Östra  Tångelanda  egor  i  Oxnäs 
ström,  och  har  privilegier  från  åtskilliga 
tider;  de  första  erhöllo  direktör  Johan 
Dessau  och  rådmannen  i  Uddevalla  Jöns 

Kock  på  en  stångjernshammare  med  härd; 
de  andra  äro;  af  den  26  Juni   1732  på 



Åsbräcka,  9  rad.  nedifr.  står:  blef  köpt  från 

kronan  1689,  läs:  blef  köpt  till  frälse  på  16.50- 
talet,  men  reJuceradt. 

Asled,  sid.  615,  14  rad.  nedifrån  står:  Frä- 
kens,   läs:  Frökinds. 

Aston,  I  rad.  nedifrån  står:  5  h:Id,  läs:  3 
hushåll. 

Asvnden,  sjö,  ofunäniTida  Drckeus  nederlag 

löi3,  bur  under  artikeln  Äsuiiden,  sjö  i  Öster- 

götland. 

Ångersjö,  4  rad.  uppifrån  står:  26'  4  tunnl. 
=  3  mtl  2  tid,  läs:  3  mtl  V  ̂   tid. 

Askog,  läs:  är  gauininl  skatte-nalur  och  år 
1629   köpt  till  frälse  af  biskopen. 

Assingen,  1  rad.  nedifrån  efter  hertig  Carl 
.läs:  med  sina  tyska  gäster,  under  färden  till 
Stockholm,  hrilade  iifver    natten    till  d.    12  Juli 
1  r.78. 

Odestorp,  gästgifvaregård,  ligger  i  Frödiiige 
socken,   Sevedes  härad   och   Kalmar  län. 

Öfrabyborg,  skrefs  fordom  Ohrabyborg.  7 
rad.   nedifr.  slår:   174U-,  läs:    1760.    4  rad.  ned- 

ifrån efter  lagman,  läs:  Boberg,  sedermera  adlad 
Palmcroua,  men  ej  introducerad. 

Öjhult,  5  rad.  uppifr.  läs:  Peder  Arvidsson 
Kåse. 

Öknö.     Näf  var  Skyttes  svärfar. 

Olme,  sid.  678,  I  sp.,  4  rad.  uppifrån  står: 
1848,  läs:  1648.  6  rad.  uppifr.  står:  Stenbäck, 
läs:  Stenbock. 

Öhiistad,  sid.  678,  2  sp.,  23  rad.  uppifrån 
står:   Werida,  läs:   Wireda. 

Ölsla,  2  rad.  nedifrån  står,  att  gården  i  sed- 
nare  tider  tillhört  slägten  Björnram,  läs:  på l5()0-talet. 

Ontorp,  2  rad.  uppifrån  står:  socken,  !äs: 

pastorat. Orberga.  socken,  gårdarnes  uppgifna  areal  är 
qvudralref,  ej   tunnland. 

Orbyhux,  7  rad.  nedifrån  slår:  Sten  Stures- 
son,  läs:  Thnresson. 

Örebro  län,  sid.  ii98,  2  rad.  nedifrån  slår. 
Hillinge,   läs:   Hidinge. 

Ortiesfröm,  pappersbruk,  sid.  721,  1  rad  upp- 
ifrån står:   Brahe,  läs:   Bjelke. 

Förkortningar; 

allis. = alltsammans. 
art. n artikeln. 
ber. » berustadt. 
c:a 

•> 

cirka. 
ctr u centner. 
dat.  d. u daieradt  den. 
d:o u dito. 

enl. » eiiliet. 

exc. n excelens. 
f.  d. u föj-  detta. 
fr. u frälse. 
hr » Herr. 
ins.  fr. » insockne  fri-lse. 
ibm u förutnämnda   namn 
kl. « klassen. 

kon. » konung. 

kons. u konsistorielt. 
kpr » kappar. kr. .. krono. 

kr.  v. u kronovärdie. 

L:a » Lilla. 

m.   ui. 0 med   mera. 

m    fl. =  med   flera. 

matr. 
mellaiig. 

•)  matrikel. 

M   mellangård. 

mil 
1'  mantal. 

n.   n.  0. »   noiunordost. n:r 

praeb. 

qv. 

rdr 
r.   r. 

•'  nummer. 

"   priBbende. 
»  qvadrat. u  riksdaler. 
«  riksråd. 

r.   r.  efter   mtl   «  rå  och   rör. 

sk. s.  k. 

•>  skalle. 

u  så   kallade. sn. 

•I   snäsland. 

s.  0. 1)  sydost. sp. 

Sl:a »  spa.iiland. >>  Slora. 

tax. värde <>  taseringsviirde 
lid »  luiiiihuid. t:r •'  'lUiinor. 

uts. Öfrag. »  uisockne. 

"   Ofrag:"iiden. 

^;?c'^ 
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